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Matteus-efektillä tarkoi-
tetaan etujen ja osat-
tomuuden kasautu-
mista. 

Termi tulee Uudes-
ta testamentista, Mat-

teuksen evankeliumin jakeesta 25:29: ”Jo-
kaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saa-
va yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä ote-
taan pois sekin mitä hänellä on.”

Mekanismi on yksinkertainen: sai-
raus, työttömyys tai muu onnettomuus 
saa aikaan muita vaikeuksia, jotka johta-
vat edelleen uusiin vaikeuksiin. 

Sama pätee sosiaaliseen asemaan ja 
sen menettämiseen. Epäonnesta tai vir-
heestä ei seuraakaan empatiaa ja tukea, 
vaan alamäki. 

Näin katsottuna kaikki näyttää kilpai-
lulta, jossa heikkous ja valtavirrasta poik-
keaminen on vaarallista.

Jokainen haluaa olla ennen kaikkea 
yksilö, eikä sairautensa, onnettomuu-
tensa tai vammansa edustaja. Sama kos-
kee ikää tai muita asioita, joita ei ole itse 
voinut valita. Kukaan ei ole vain vanhus, 
työtön tai kehitysvammainen.

Yksilöllisyyden korostaminen on eri 
asia kuin yhteisöllisyyden vastustaminen. 

Yhteisöt rakentuvat yksilöistä, joil-
la jokaisella tulee olla mahdollisuus itse 

määritellä itsensä. Se tuo vapautta kaikil-
le yhteisön jäsenille. 

On välttämätöntä, että ne, joilla juu-
ri nyt tänään ja tällä hetkellä on valtaa, 
pienentävät itsensä, hiljentävät ääntään ja 
tiedostavat, miten hienovaraisesti toisen 
ihmisen voi painaa alas ja työntää hänet 
osattomuuden kierreportaita yhä alem-
mas. 

Tässä lehdessä haastateltu Uuno Palo-
saari on kannustava esimerkki oman elä-
mänsä herrasta, joka puhuu omalla per-
soonallisella äänellään. 

Häntä on myös helppo kuunnella, 
mutta opiksi ottaminen saattaa olla yl-
lättävän vaikeaa. 

Näin syysloman aikaan sopii vaikka 
pohtia oikein syvällisesti hänen ajatus-
taan rauhoituskuurista.

PÄÄKIRJOITUS | Rebekka Naatus

KOLUMNI |  Johannes Putula

rebekka.naatus@rauhantervehdys.fi 
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VASTARANNAN KIISKI | Erkki Kiiski

Otathan 
aikaa itsellesi 

Minulle oli tyypillistä kerätä kalenterini täyteen 
erilaisia tapahtumia, koulutöitä ja projekteja. 
Välillä tuntui, että kaikki vain kasaantui pääl-
leni. 

Tälle vuodelle jätin paljon asioita pois, koska tiesin, että 
abivuodestani tulee kiireinen. Se oli viisas päätös.

Olen huomannut, että moni ympärilläni olevista ihmisis-
tä ylikuormittaa itseään. Pahimmillaan se tarkoittaa sitä, et-
tä ystäville ja perheelle ei jää aikaa. 

Opiskelu ja harrastukset ovat tärkeitä asioita, mutta sosi-
aalinen elämä ei saisi puuttua. 

Kyllä kalenterista luulisi edes puoli tuntia löytyvän kah-
vittelulle. Treenitkin voisi joskus jättää väliin. 

Aina ei tarvitse olla menossa. Aina ehtii myöhemminkin. 
Miten sinä järjestäisit itsellesi aikaa?
Elämme yhteiskunnassa, jossa väsymys 

ja loppuun palamiset näkyvät yhä enemmän 
niin työ- kuin koulumaailmassa. Muista siis 
antaa aikaa itsellesi ja tee asioita, joista sinul-
le tulee hyvä mieli. 

Rauhoitu.
Omaa päätänsä täytyy kuunnella ja itsel-

leen antaa aikaa, mutta ei saisi jäädä myös-
kään ahdistumaan yksin ajatustensa kanssa. 

On tärkeää jaksaa ja samalla nauttia elä-
mästä. 

Elämme vain hetken, ja joka hetki on tär-
keä.

Kirjoittaja on 
lukiolainen Pudasjärveltä

”Miten sinä 
järjestäisit 
itsellesi aikaa?

Ennen kaikkea ihminen

”Kukaan ei ole vain 
vanhus, työtön tai 
kehitysvammainen.

Ranskasta tuli 
suomalaisten 
lähetyskohde
Suomen Lähetysseuran johtokunta 
on päättänyt valmistautua 
työntekijöiden lähettämiseen Etelä-
Ranskaan. Päämääränä pidetään 
työtä ei-kristittyjen parissa.

Seura pyrkii yhteistyöhön Ranskan 
ev.lut. kirkon kanssa. Työhön 
suunnitellaan aluksi 3–5 työntekijää.

Katolinen kirkko on julistanut 
Ranskan lähetyskentäksi. 
Arvion mukaan 53. miljoonasta 
ranskalaisesta kahdeksan miljoonaa 
osallistuu pääsiäisyön messuun. 45 
miljoonaa ei ole milloinkaan käynyt 
missään kirkossa.
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Kirkon sexfullness-illassa opetellaan tietoista läsnäoloa parisuhteessa 

Kumppaninsa kanssa voi kävellä 
käsikkäin, hänen vierellään voi 
istua kylki kyljessä, mutta fyy-
sisestä läheisyydestä huolimat-
ta ajatukset saattavat vaeltaa ai-
van muualla. 

Hyvän seksinkään tae ei vielä ole se, et-
tä sitä haluavat ovat yhtä aikaa makuhuo-
neessa. 

Edellytys on läsnäolo.
– Tietoinen läsnäolo on tärkeää kaikes-

sa arjen yhdessäolossa seksiin saakka, to-
teaa Karjasillan seurakunnan kappalainen 
Olavi Mäkelä.

Ei sittenkään niin
helppo taito
Läheisyyden aikana ollaan vain siinä, in-
tiimisti intiiminä hetkenä. Kuulostaa hel-
polta, mutta taito saattaa vaatia treenaus-
ta. Mäkelän mukaan tietoinen läsnäolo on 
osaamista ja kykyä, jota voi lisätä itsessään. 
Parisuhdetaidot eivät tule äidinmaidossa, 
niitä voi opetella joka päivä lisää.

Oulussa Kaakkurin kirkolla järjestetään 
18. marraskuuta tilaisuus, jossa perehdy-
tään parisuhteen läsnäolotaitojen saloihin.

Luvassa ei ole esimerkiksi hengitystek-
niikoiden harjoituksia. Sen sijaan kyllä kei-
noja ja kannustusta siihen, että ajatuksien 
karkaillessa herkkänä hetkenä, aprikoin-
nit tulevan työpäivän murheista tai luva-
tusta puhelinsoitosta vedetään heti takai-
sin ja keskitytään vain hetkeen rakkaan ih-
misen kanssa. 

Silloin ajatukset ovat vain itsessä ja 
kumppanissa. Jokainen aisti on mukana. 
Tässä on sexfullnessin idea.

– Läsnäolon kysymys on iso juttu, vaik-
ka sitä harvoin korostetaan, kun puhe on 
parisuhdetaidoista, Oulun seurakunnissa 
parisuhdetyötä tekevä Mäkelä sanoo.

Seksipuhe
kuuluu kirkkoon
Mutta taasko kirkossa puhutaan seksistä, 
kun vuosia on keskusteltu homoseksuaa-
lisuudesta? Onko seksipuhe edes pappien 
heiniä? 

Mäkelä toteaa, että monet kirkon työn-
tekijät ovat käyneet esimerkiksi seksuaali-
terapeutin koulutuksen, joten heillä erityi-
sesti on osaamista ihmisen seksuaalisuu-
desta. 

Mäkelä huomauttaa, että vuosikymme-
niä sitten parisuhdetyö ja perheneuvonta 
tulivat Suomeen kirkon kautta.

– Seksi on osa parisuhdeosaamista. 
Miksi siitä ei keskusteltaisi kirkossa? 

Sexfullness-iltaa ideoinut Mäkelä muis-
tuttaa, että heti Vanhan testamentin ensi-
lehdillä puhutaan seksuaalisuudesta. Kun 
ihminen syntiin lankeemuksen seuraukse-
na havahtui seksuaalisuuteensa, hän häpe-
si alastomuuttaan.

Seksuaalisuus ihmisessä
on Jumalan luomaa
Mäkelälle Mooseksen kirjan raamatunker-
tomus kertoo ensimmäiseksi sen, että ih-

miset syntyvät seksuaalisina olentoina. 
– Seksuaalisuus on meissä Jumalan luo-

maa. Siksi voikin kuvailla, että se on ole-
muksessamme olevaa ja olennaista meissä.

Mooseksen kirja puhuu häpeävistä ih-
misistä. 

– Rikki mennyt ihminen on kirkon 
asia. Eheä seksuaalisuus näkyy ehyinä, tai 
ainakin ehyempinä ihmissuhdetaitoina. 
On kirkonkin asia, että pystyisimme elä-
mään elämäämme mahdollisimman rik-
koutumattomina. Häpeä omasta seksuaa-
lisuudesta siirtyy kaikkiin olemassaolom-
me kerroksiin.

– Kun seksuaalisuus meissä menee rik-
ki, meissä särkyy jotakin ainutlaatuista. 

Jos seksipuhe kirkossa ahdistaa ja pu-
nastuttaa, sekin voi Mäkelän mukaan ker-
toa ihmisen rikkonaisuudesta.

Riitta HiRvonen

Läheisyyttä voi harjoitella

”Rikki mennyt  
ihminen on  
kirkon asia.
Olavi Mäkelä

Uskalla  
tehdä hyvää

 y Sinä - Minä ja Sexfullness 
-tilaisuus on lauantaina 18.11. 
kello 12–16 Pyhän Andreaan 
kirkossa Oulun Kaakkurissa. 

 y Sexfullnessiin perehdyttää 
parisuhde- ja seksuaaliterapeutti 
Minna Oulasmaa. 

 y Kello 12 luennon aiheena on: 
Kosketus ja kohtaaminen ovat 
rakkauden kieltä. Iltapäivällä 
puhutaan parisuhdehyveiden 
viljelemisestä. Luennoille ovat 
kaikki tervetulleita.

 y Kello 15 alkaa Lahjoita rakkautta 
-parihieronta, jossa Minna 
Oulasmaa ohjaa pariskunnille 
parihieronnan menetelmän. Tätä 
osuutta varten tulee ilmoittautua 
etukäteen Olavi Mäkelälle. 
Mukaan otetaan 20 paria 
ilmoittautumisjärjestyksessä.

 y Tietoa tapahtumasta saa pastori 
Olavi Mäkelältä, olavi.makela@
evl.fi, p. 040 7636 488.

 y Tilaisuuden ajaksi on järjestetty 
lastenhoito. Myös siihen 
osallistumisesta tulee ilmoittaa 
etukäteen Olavi Mäkelälle.

Pi
xa

ba
y

3RAUHAN TERVEHDYS  |  Nro 31  |  19.10.2017



IHMISIÄ | Tuula Väänänen

MUUT MEDIAT

Oululainen Iisa Mä-
enpää, 18, on nuo-
ri lupaus kanoot-
tipujottelun eli 
slalomin parissa. 
Tie melonnan 

MM-kisoihin ei ole ollut helppo, 
mutta päättäväisyys ja myös onnek-
kaat tapahtumat ovat siivittäneet 
hänet kohti Euroopan kilparatoja. 

Mäenpää on palannut juuri 
seitsemän viikon harjoitusleiril-
tä Paun kaupungista Ranskasta. 

– Leiri meni todella hyvin. Sain 
hirveästi oppia ja uusia kokemuk-
sia, Mäenpää iloitsee. 

Leirillä hän valmistautui myös 
koskimelonnan MM-kisoihin. 

Kisoissa Mäenpää kilpaili kol-
messa lajissa: kanoottipujottelus-

sa, extreme-melonnassa ja koski-
syöksyssä.

Ensimmäiset kisat aikuisten 
sarjassa sujuivat nuorelta melo-
jalta lupaavasti, ja hän saavutti 
extreme-melonnassa ensimmäi-
sen semifinaalipaikkansa.

– Se pääsi hieman yllättämään, 
en ihan odottanut sellaista, Mäen-
pää virnistää. 

Koski antaa oppia myös elämään, 
tietää olympialaisiin tähtäävä Iisa Mäenpää

Tavoite on  
tehdä historiaa

 ʝ Iisa Mäenpää on oululainen MM-tason meloja. I

A
nn

a-
M

ar
i K

ilp
ijä

rv
i

Hämärähommissa 
syyslomaviikolla

Muhoksen seurakunnan nuorisotyönohjaaja Tuu-
la Väänänen on mukana ensi keskiviikkona #hämä-
rähommia-illassa Koortilan leirikeskuksessa. Tois-
ta kertaa järjestettävä tapahtuma keräsi viime vuonna 

satakunta lasta seikkailemaan metsiin taskulamppujen kanssa. 
– Suosio yllätti meidät täysin, ja saimme käydä pariin ottee-

seen hakemassa lisää tarjoiluja kaupasta, Väänänen muistelee.
Tänä vuonna tarjoilujen riittävyys on varmistettu ennakkoil-

moittautumisella. 
Aiempina vuosina syyslomaviikolla on tehty retkiäkin, mutta 

pääasiassa toimintaa pyritään järjestämään kotipaikkakunnalla, 
jotta kaikki voisivat osallistua. 

– Perheille viikko on haastava, sillä kaikilla vanhemmilla ei ole 
mahdollisuutta lomaan töistä, Väänänen tietää. 

Kaikille ikäryhmille pyritään järjestämään jotain. Seurakunta 
pitää päiväleiriä kahtena päivänä ja yhdessä kunnan kanssa järjes-
tetään koko perheen tapahtuma Kommervenkkaa vemmerkonkka. 
Lisäksi yläkoululaiset pääsevät ottamaan mittaa toisistaan kuplafu-
tisturnauksessa. Yhteistä toimintaa on myös Yökahvila Valopilik-
ku, joka on avoinna tulevana perjantaina 20. lokakuuta. 

Kokenut nuorisotyönohjaaja kertoo inspiroituvansa työskente-
lystä nuorten kanssa. Hän myös tietää, että toiminnan on lähdet-
tävä nuorista itsestään. 

– Esimerkiksi viime keväänä pidettiin palon saunailtoja nuor-
ten toiveesta. Mopokerho alkaa myös, jos vain siihen saadaan po-
rukkaa, Väänänen vinkkaa.

Elsi salovaara

 ʝ Tuula Väänänen 
viihtyy nuorten seurassa. 
Syyslomaviikolla on luvassa 
muun muassa hämärähommia.

 ʝ
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 ✢ Kapakanpito kirkonmenojen aikana 
kiellettiin samana vuonna 1642, kun 
ensimmäinen suomenkielinen Raamattu 
ilmestyi. Luterilainen puhdasoppisuus oli 
sadassa vuodessa tullut maallistakin lakia 
vahvemmaksi ohjenuoraksi, joka määritteli 
rahvaan arkea. Kirkko kamppaili syntejä 
vastaan, mikä yhdistyi kuningaskunnan eli 
valtion vallankäyttöön. Kaarle IX määräsi 
soveltamaan rangaistusmääräyksiä 
suoraan Mooseksen kirjasta. Julkiset 
kuolemanrangaistukset otettiin käyttöön.

Erkki Hujanen 15.10.2017 
 Kalevan Tarinoita menneisyydestä -palstalla.
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Aikuinen usko -leirillä 
hengellisiä kysymyksiä 
lähestytään osallistuji-
en toiveista käsin.

– Lähtökohta on, että olem-
me leirillä kaikki tasavertaisia. 
Mukana olevilla työntekijöillä 
ei ole valmiita kysymyksiä eikä 
valmiita vastauksia. Leiriläiset 
saavat tulla omien kysymysten-
sä kanssa, sanoo Haukiputaan 
seurakuntapastori Pekka Mus-
takallio, yksi ohjaajista.

Tilaa on
erilaisille katsomuksille
Leirin toimintaperiaate on pal-
jolti samanlainen kuin kateku-
menaatti-ryhmissä. 

Näissä ”aikuisten jatkorip-
pikouluryhmissä” etsitään vas-
tauksia uskon ja elämän kysy-
myksiin yhdessä pohtien.

– Ohjaajat eivät opeta vaan 
ovat osa ryhmää. Erilaisille kat-
somuksille on tilaa, jokainen saa 
vapaasti ajatella mitä ajattelee. 
Myös me seurakunnan työnteki-
jät puhumme vain omasta puo-
lestamme.

Keskustelut rakennetaan lei-
riläisten kysymysten pohjalta, 
koska Mustakallion mukaan ny-
kyajan ihmiselle ei voi yksipuoli-
sesti kertoa, miten asiat ovat. 

Mustakallio on havainnut, että 
ihmisillä on tarve tulla kuulluiksi 
omien kysymystensä kanssa. 

– Leirillä rohkaistaan sa-
noittamaan omaa hengellisyyt-
tä. Ohjaajat tuovat pohdintoi-
hin kristillisen perinteen näkö-
kulmia.

Hiljentymistä,
mutta ei sananjulistusta
Leirillä voi osallistua hengelli-
seen ohjelmaan tai halutessaan 
tulla pelkästään hiljentymään ja 
liikkumaan luonnossa.

– Pidämme esimerkiksi het-
kipalveluksia. Sen sijaan mi-
tään sananjulistusta perinteises-
sä mielessä ei ole.

Aikuinen usko -leiri on tar-
koitettu 15–100-vuotiaille. 

– Seurakunnissa yleensä 
ikääntyneet kokoontuvat omis-
sa piireissään, samaan aikaan 
kun nuoret pitävät omaa iltaan-
sa toisaalla. 

– Tällainen leiri järjestetään 
nyt ensimmäistä kertaa. Hyp-
päämme kokeiluun vähän ”pää 
edellä” ja katsomme, mitä syn-
tyy. Tosi kiinnostavaa tästä tulee, 
Mustakallio ennakoi.

Minna Kolistaja
Aikuinen usko -leiri pidetään 

24.–26.11. Lisätietoja saa Pekka 
Mustakalliolta, Tarja Kainulaiselta 
ja Johanna Kerolalta Haukiputaan 
seurakunnasta. Ilmoittautuminen 

päättyy 6.11. Katso ilmoitus s.16.

– Uutena kilpailijana muut 
eivät tunteneet minua, joten he 
hämmästyivät taidoistani, hän 
jatkaa. 

Tukijat ovat tärkeitä 
nuorelle urheilijalle
Ranskaan Mäenpää päätyi Kan-
sainvälisen melontaliiton kehi-
tysryhmän mukana. Kehitysryh-
mään on koottu melojalupauksia 
22 eri maasta, joissa seuratoimin-
ta on vielä pienimuotoista. 

– Kokemus oli hieno. Tulim-
me kaikki erilaisista kulttuureis-
ta. On hienoa huomata, että ystä-
viä voi löytää maailman toiselta 
laidalta, Mäenpää hymyilee. 

Tie kansainvälisille kilpailua-
reenoille ei ole ollut helpoin, mut-
ta myös onnea on ollut mukana.

Melonnan pariin Mäenpää 
päätyi 9-vuotiaana. 

Musikaalisessa perheessä kas-
vanut tyttö ei soittamisesta innos-
tunut, vaan pyysi äitiään ilmoitta-
maan hänet melontakurssille. 

Pian hän siirtyi koskimelon-
nan pariin. 

Mäenpää ehti harjoitella kol-
me vuotta, kunnes vakava sairas-
tuminen toi urheilukiellon parik-
si vuodeksi. 

– Sairastaessani tutustuin 
melontaa harrastavaan lääkäriin 
ja hänen vaimoonsa. He uskalsi-
vat viedä minut jälleen melomaan 
ja aloitin kuntoutuksen. He ovat 
tietyssä mielessä urheilukumme-
jani, Mäenpää kiittää. 

Lääkäri-kummista oli suuri 
apu myös pari vuotta sitten, kun 
Mäenpään tasapainohermo tu-
lehtui. 

Lääkäri auttoi Mäenpään yli 
puoli vuotta kestäneessä kuntou-
tuksessa.

– Kaikesta voi selvitä. Minulla 
on ollut epäonnea, mutta nyt kaik-
ki on kunnossa. Iloitsen siitä, et-
tä voin liikkua itse ja matkustella.

Toistaiseksi lajin 
ainoa suomalainen
Suomessa kanoottipujottelu on 
vielä varsin tuntematon laji, jo-
ten Mäenpää edustaa Suomea ki-
samatkoilla ja harjoitusleireillä 
yksin. 

Apua ja tukea hän on kuiten-
kin saanut Suomen melonta- ja 
soutuliitolta ja kansainväliseltä 
melontaliitolta sekä melontapii-
reistä.

Viime kesänä Mäenpää läh-
ti yksin kajakkinsa kanssa ilman 
suunnitelmia harjoittelemaan 
Keski-Eurooppaan. 

Matkalla löytyi aina joku, jo-
ka auttoi majoituksen tai liikku-
misen kanssa. 

– On vain luotettava siihen, et-
tä asiat järjestyvät. Välillä minul-
le tulee kylmät väreet, kun mietin, 
minne asti olen päässyt. 

– Iso kiitos kuuluu myös van-
hemmilleni, jotka luottivat mi-
nuun ja päästivät minut matkus-
tamaan. 

Kesän kokemukset antoivat 
paljon, ja talveksi Mäenpää on 
asettanut tavoitteeksi hioa tek-
niikkaa. 

Harjoitteluolosuhteet eivät to-

sin Oulussa ole helpoimmat, sil-
lä talvella Mäenpää tekee tekniik-
kaharjoituksia Oulujoella Rauta-
sillan alla. 

Silloin hän toisinaan miettii, 
miksi on lähtenyt lajiin mukaan. 
Mutta kosken kuohunnassa rak-
kaus ja into lajiin palaavat.

– Melonnassa oppii myös elä-
mästä. Se on varsinainen elämän-
koulu. Koskessa ei voi häkeltyä, 
vaan on etsittävä uusi reitti, jos 
aalto häviää alta. 

– Koskessa pääsee voittamaan 
pelkonsa ja samalla saa nöyryyttä 
luonnonvoimia kohtaan. 

Into lajiin vei 
nuorempien ohjaajaksi
Mäenpään tavoitteena on tuoda 
lajia tutummaksi muille. 

– Olen kiitollinen kaikesta mi-
tä olen saanut ja haluan antaa si-
tä eteenpäin. Ohjaajana minua 
inspiroi nähdä lapsi, joka innos-
tuu, kun voittaa pelkonsa. Sen in-
non näkeminen toisessa on mah-
tavaa!

Urheilussa Mäenpään tavoit-
teena on päästä tekemään histo-
riaa olympialaisissa ensimmäise-
nä suomalaisena kanoottipujotte-
lijana. 

– Niin moni on auttanut mi-
nua ja ollut viemässä eteenpäin. 
Se vaatii paljon työtä, mutta mi-
nä olen valmis siihen. 

anna-Mari Kilpijärvi

GALLUP |Miten huolehdit itsestäsi?

”Koskessa ei voi 
häkeltyä, vaan on 
etsittävä uusi reitti, 
jos aalto häviää alta.
Iisa Mäenpää
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Iisa Mäenpää
 y 18-vuotias 

kanoottipujottelija

 y Käy Kiimingin lukiota

 y Saavuttanut naisten 
SM-kultaa, ollut 8. MM-
kisoissa ja 3. Ruotsin 
mestaruuskisoissa 

 y Kanoottipujottelu on yksi 
koskimelonnan lajeista

 y Kisoissa lasketaan 250–
400 metriä pitkällä 
radalla, jossa kisataan 
ensin karsinnat, josta 
pääsee semifinaaliin 30 
parasta ja finaaliin 10 
parasta

 y Radalla on portteja, joita 
kierretään joko vasta- 
tai myötävirtaan ja tulos 
määräytyy laskun ajan 
mukaan

”Ennalta tehtyjä 
valmiita kysymyksiä 
tai valmiita 
vastauksia ei 
tarjoilla.
 Pekka Mustakallio

15–100-vuotiaita  
kutsutaan yhteiselle leirille

 ʝMitä hengellisyys merkitsee minulle? Millaista on minun uskoni? Tätä 
pohditaan leirillä Kuusamossa marraskuussa.

Pixabay

Kysyimme Oulun Kumppanuuskeskuksen Sykäys-terveys-
tapahtuman osallistujilta, miten he pitävät huolta omasta 
hyvinvoinnistaan.

 
Teksti ja kuvat  

riitta Hirvonen

 » Käyn salilla viikoittain pa-
rantamassa kestävyyskuntoani. 
Soitan ja kuuntelen musiikkia. 
Musiikki parantaa mielen hy-
vinvointia. Metallimusiikki on 
kotisatamani, mutta kaikki mu-
siikki menee.
Jim Junkkari

 » Kuntosalilla pyrin käymään 
pari-kolme kertaa viikossa. Hi-
keä pitää saada pintaan. Riit-
tävästi unta on yksi hyvä kei-
no huolehtia itsestä. Televisiosta 
katson välillä sellaisia ohjelmia, 
jotka auttavat laittamaan aivot 
hetkeksi narikkaan.
Katja Kuusela

 » Liikunta on tärkeää: kuntosa-
li mutta myös esimerkiksi pati-
kointi. Hidastempoinen liikku-
minen luonnon keskellä tekee 
minulle hyvää. Illalla perheessä 
laitetaan kännykät ajoissa pois 
ja rauhoitutaan. Joogan haluan 
aloittaa uudestaan.
Tiina Jurvelin
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LAKIASIAINTOIMISTO 
JORMA HERTTUAINEN

Kauppurienkatu 23, puh. 040 5081 675
jorma.herttuainen@jormaherttuainen.fi

Perukirjat, perinnönjaot, testamentit, avioehdot, edunvalvontavaltakirjat, 
omaisuuden ositukset, kauppakirjat, oikeudenkäynnit ym.

Järjestäjinä Oulun tuomiokirkkoseura-
kunta ja Suomen Raamattuopisto

Uskon ja epäuskon 
kamppailu kristityssä
Opetusseurat su 22.10. klo 15 
Vanhan pappilan Juhlahuoneistossa

Mukana Ilkka Keränen, Timo  
Hakkarainen, Juhani Seppänen.

Tilaisuudessa tarjoilua. Tervetuloa!

Ilkka Mäkinen  
Oulujoen kirkkoherraksi
Ilkan vaalikahvit
23.10. klo 18 Ylikiimingin seurakuntatalo, 
Kirkkomäki 12

24.10. klo 18 Yli-Iin seurakuntatalo, 
Kirkkokuja 4

25.10. klo 18 Myllyojan seurakuntatalo, 
Koivumaantie 2

Tule tapaamaan!
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Kiinnostaako raamatun kirjoitusten tutkiminen?
Haluatko itse varmistua, miten ilmoitukset on alun perin 
kirjoitettu?

Konkordanttisella käännösmenetelmällä pääset porautumaan 
UT:n alkutekstiin englannin tai saksan perustaidoilla – ja ilman 
teologista koulutusta!
Oletko kiinnostunut – haluatko tutustua? Soittele 040 586 5614

Juristimme on palveluksessasi, jos sinulla 
on testamenttia koskevia kysymyksiä.

Tarja Larmasuo, varatuomari 
tarja.larmasuo@suomenlahetysseura.fi

020 7127 204
suomenlahetysseura.fi/testamentti

Lähde rauhassa.
Anna
perinnöksi
toivoa.

Pikkukirkko on 
tornia vaille valmis

Oulun tuomiokirkon pi-
halle on noussut pik-
kukirkko. Lopullisen 
mallinsa pikkukirkko 

saa tällä viikolla, kun paikoil-
leen pystytetään 9,8-metrinen 
kirkontorni.

Yli 400 vuotta sitten raken-
netun Oulun ensimmäisen kir-
kon malliin rakennetun pikku-
kirkon katto on tervattu ja seinät 
on maalattu punamultamaalilla.

Seinä- ja kattoelementit nos-
tettiin paikoilleen nosturilla 
viime viikon torstaina. Pastori 

 Salla Autere kertoo, että muka-
na oli tuuria.

– Kuljetus ei olisi mahtunut 
tuomiokirkon pihan portista, el-
lei puutarhuri olisi vahingossa 
ajanut osaa aidasta nurin. Näin 
on huomattavasti helpompi, sil-
lä muutoin meidän olisi pitänyt 
pysäyttää liikenne joksikin aikaa.

Pikkukirkolle löytyi tuomio-
kirkon puutarhasta paikka il-
man että yhtäkään puuta tarvit-
si kaataa.

Autere kiittelee aktiivista tal-
kooporukkaa, joka on tehnyt 
kirkkoa parin kuukauden ajan.

Tukea on tullut myös yrittä-
jiltä: maalarimestari teki puna-
multamaalin ja seppä valmisti 
kukonmallisen tuuliviirin. Hir-
ret ja kuljetus saatiin myös so-
puhintaan.

Virallisesti pikkukirkko vi-
hitään käyttöön kesän korval-
la. Kirkkoon tulee lasten teke-
mä alttaritaulu, ja myös seinät ja 
katto saavat koristelun 1600-lu-
vun tyyliin.

Pikkukirkko pääsee toden-
näköisesti käyttöön kuitenkin jo 
ensimmäisenä adventtina. Tuol-
loin Oulussa järjestetään perin-
teinen seiminäyttely, jolloin sei-
miä pääsee ihastelemaan niin 
kirkoissa, näyteikkunoissa kuin 
pihoilla.

– Voisimme tehdä kirkon si-
sälle seiminäkymän, jota voisi 
kurkkia ikkunoista. Se voisi ol-
la aika makeeta, Autere suun-
nittelee.

ELSI SALOVAARA

Katso video pikkukirkon 
rakennustyömaalta: www.

facebook.com/rauhantervehdys. c���뀂댜� Pikkukirkon seinäelementit ja katto laitettiin paikoilleen nosturin avulla. 

”Voisimme tehdä 
kirkon sisälle 
seiminäkymän, 
jota voisi kurkkia 
ikkunoista. Se voisi 
olla aika makeeta.
Salla Autere

 c���뀂댜�
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Barentsin kirkkojen neuvos-
ton kokous pidettiin vii-
me viikolla Inkerin kirkon 

isännöimänä Hatsinassa Pieta-
rin lähellä. 

Neuvostoon kuuluu luteri-
laisten ja ortodoksisten kirkko-
jen hiippakuntia Norjasta, Ruot-
sista, Suomesta ja Venäjältä. 

Uudeksi Barentsin kirkkojen 
neuvoston puheenjohtajaksi va-
littiin piispa Olav Oygard, joka 
on norjalaisen Nord-Hålogalan-
din hiippakunnan piispa. 

Neuvoston hallituksen pu-
heenjohtajana jatkaa Tuiran seu-
rakunnan kirkkoherra Niilo Pe-
sonen Oulun hiippakunnasta.

Pesosen lisäksi Oulun hiip-
pakunnasta kokoukseen osallis-

tuivat piispa Samuel Salmi, tuo-
miorovasti Satu Saarinen, pap-
pisasessori Kari Tiirola ja hiip-
pakunta-assistentti Hannele 
Salmi. Oulusta saapui myös or-
todoksisen hiippakunnan piispa 
metropoliitta Elia. 

Neuvosto keskusteli muun 
muassa seurakuntien välisen 
kanssakäymisen lisäämisestä, 
lasten ja nuorten merkityksestä 
ekumenialle sekä arktisen alueen 
herkkyydestä.  

Barentsin kirkkojen neuvos-
ton seuraava vuosikokous pi-
detään lokakuussa 2018 Ivalos-
sa Suomessa. Tällöin kokouksen 
isäntänä toimii Oulun ortodok-
sinen hiippakunta. 

Tulevana vuonna neuvosto 
järjestää muun muassa ekumee-
nisen pääsiäisretken, lastenleirin 
ja seminaarin kirkkomusiikista.

Neuvosto on perustettu vuon-
na 1996 ja sen tehtävänä on vah-
vistaa kristillisten kirkkojen yh-
teyttä Barentsin alueella.

Niilo Pesonen jatkaa Barentsin kirkkojen 
neuvoston hallituksen puheenjohtajana

”Seuraava vuosikokous 
pidetään lokakuussa 
2018 Ivalossa 
Suomessa.
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”Kun äiti puhui 
hienosti omasta 
pojastaan, faijalle tuli 
kyyneleet.
Uuno Palosaari

Korvapuusti ei auta ai-
na korvakipuun, joskus 
on suostuttava ottamaan 
myös lääkettä. Tätä miel-

tä on 13-vuotias oululaisnuori 
Uuno Palosaari. Uunon itsensä 
mielestä hänen lausahduksensa 
korvapuustista lääkkeenä on yk-
si U-filosofian helmiä.

Uuno-filosofiaa ei harrasta 
kukaan muu kuin nuori Palo-
saari. Se on hänen henkilökoh-
tainen lahjansa. 

Elämänmyönteiset pohdinnat 
on nyt koottu kirjaksi, joka jul-
kaistiin reilu viikko sitten.

Teoksen nimi on helmi sekin: 
Onko joskus nyt? Tämä Uunon 
kysymys herättää ajankohtaisen 
asian eteen. Kun moni elää sit-
ten kun -elämää – sellaista, jos-
sa asioita tehdään vasta eläkkeel-
lä tai ylipäänsä aina joskus myö-
hemmin – vihjaa Palosaaren 
lause viisaasti siihen, että joskus 
voisikin olla nyt heti.

AGU-aineenvaihduntatautia 
sairastavan Uuno Palosaaren jut-
tuja on kerätty siitä lähtien, kun 
poika oli neljävuotias. Niitä kir-
joitti ylös Uunon äiti Satu Krei-
vi-Palosaari. Myös isä Markku 
Palosaari ja veljet ovat kirjoitta-
neet Onko joskus nyt -kirjaan. 

Teoksen julkaisupäivä jäi kir-
jan päähenkilölle mieleen en-
nen muuta tapahtuman suuren 
hulinan vuoksi. Nimikirjoituk-

sia piti jakaa kymmenittäin, sillä 
paikalla oli 90 ihmistä. Musiikki 
soi ja puheita pidettiin. U-filosofi 
itse esitti kolme biisiä.

– Kun äiti puhui hienos-
ti omasta pojastaan, faijalle tuli 
kyyneleet. Se ei ole mielestäni ih-
me, Uuno Palosaari toteaa.

Vaikka vieraita tuli paljon, 
juhlan keskiössä oleva nuori 
mies odotti eniten omia veljiään. 
Läheisten kanssa oli riemullista 
jakaa harvinaislaatuinen tapah-
tuma.  

Juhlahumua seuraa aina ar-
ki. Silloin Uuno Palosaaren in-
tohimo on räp-musiikki. Se an-
taa virtaa.

Filosofiaa tulee, jos on tullak-
seen. Lauseita ei rustailla etukä-
teen. Kuten ei tätäkään: ”Mää 
olen alkanut rauhoituskuurille. 
Syön rauhasssa, olen rauhassa ja 
nukun rauhassa.”

Riitta HiRvonen

Uuno Palosaari hallitsee oivaltavat lauseet ja räpin

U-filosofia on osuvaa
 ʝMulla on aika hyvä elämä. 

Näin Uuno Palosaari kokee ja 
on kertonut tämän myös häntä 
hoitavalle lääkärille.

Oululaispastori Satu Kreivi-Pa-
losaaren kokoama kirja Onko 
joskus nyt? on sympaattinen ko-
koelma perheen Uuno-pojan 
pohdinnoista. Kirjaan on kerät-
ty vuosien varrelta Uunon sekä 
hauskoja että filosofisia juttuja. 
Niitä lukiessa ei kerta kaikkiaan 
voi olla hymyilemättä.

Kirjasta jäi lämmin olo. Tie-
tyllä tavalla minulle tuli teoksen 
äärellä myös hieman haikea olo. 
Usein kuvataan, että kirjan juo-
ni tempaa lukijan mukaansa. 
Uuno-pojan filosofiaa lukies-
sani sanoisin ennemmin, että 
olin tekstin kanssa vuorovaiku-
tuksessa. Useaan otteeseen jäin 
miettimään, kuinka hyvin Uuno 
onkaan sanonut asiansa.

Mielestäni Onko joskus nyt? 
-kirja on koottu hyvin. Sen ryt-
mi on sujuva ja selkeä. Lukiessa-
ni tunnuin liukuvani jutusta toi-
seen täysin vaivattomasti. Moni 
asia jäi mieleeni – hyvällä taval-
la. Tunnelma kirjassa on muka-
van turvallinen, vaikka välillä 
kerrotaankin perheen vastoin-

käymisistä ja matkan varrelle 
tulleista ongelmista.

Jos en olisi etukäteen tien-
nyt Uuno Palosaaren ikää tai 
hänen AGU-diagnoosiaan, en 
olisi voinut niitä arvata. Osa ju-
tuista oli todella filosofisia, ja ne 
pistivät miettimään. Moni Uu-
non kommentti vastasi toisaal-
ta myös kaikkien pienten lasten, 
tai vähän vanhempien, ideoita 
ja lausahduksia.

Pidän tavasta, jolla jutut on 
kirjoitettu: lukija päästettiin 
sisälle Palosaaren perheen ar-
keen, mutta samalla auki jätet-
tiin monta asiaa niin, ettei sit-
tenkään voi kokea tuntevansa 
henkilöitä. 

Palosaaren kirja viihdytti. 
Olen varma, että muistan sen 
vielä pitkään. Kaikin puolin pi-
din kirjasta kokonaisuutena ja 
teoksena.

Onko joskus nyt? 
-teoksen arvosteli 

Rauhan Tervehdyksessä 
taksvärkkipäivänä työskennellyt 

Fiinu Nuortimo, 14.

Filosofin tausta  
olisi ollut arvoitus
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Piispa Jolkkosen 
tv-dokumentti vie 
Lutherin jalanjäljille
Yle TV1:ssä esitetään 22.10. kel-
lo 10 dokumentti ”Martti ja mi-
nä. Reformaattorin tarina”. 

Dokumentti kuvaa Martti 
Lutherin tietä Saksassa ujosta oi-
keustieteen opiskelijasta katoli-
sen kirkon uhmakkaaksi kriiti-
koksi. Kertojana ja reformaation 
oppaana kirkosta kapakkaan kul-
kee Kuopion hiippakunnan piispa 
ja Luther-tutkija Jari Jolkkonen.

Lokakuun viimeisenä päivänä 
tulee kuluneeksi 500 vuotta sii-
tä, kun Luther julkaisi 95 anetee-
siään, ja luterilainen reformaatio 
Wittenbergin Linnankirkon ovel-
ta alkoi.

Piispainkokous 
haluaa säilyttää 
vihkioikeuden
Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon piispainkokous lähetti vii-
me viikolla kirkolliskokouksel-
le selvityksen kirkon vihkioike-
udesta. Piispainkokouksen mu-
kaan kirkon ei ole syytä luopua 
vihkioikeudesta. 

”Kyselytutkimus osoittaa, että 
kirkollisella avioliittoon vihkimi-
sellä on erittäin vahva kannatus 
niin kirkon jäsenten kuin kaik-
kien suomalaistenkin keskuudes-
sa”, piispat toteavat.

Piispainkokous pitää tärkeä-
nä, että selvitys otetaan huomioon 
esimerkiksi kirkon avioliittokäsi-
tyksen laajentamista koskevan 
edustaja-aloitteen käsittelyssä. 
Piispojen selvityksen johtopää-
tökset eivät kuitenkaan ole esi-
tyksiä kirkolliskokoukselle. ”Kes-
kustelussa ja päätöksenteossa tu-
lee pitää johtavana periaatteena 
sitä, että näkemyserot suhtautu-
misessa samaa sukupuolta ole-
vien avioliittoon eivät muodostu 
kirkkoa jakavaksi asiaksi”, piis-
pat evästävät.

Kirkolliskokous kokoontuu 
seuraavan kerran 6.–9. 11.

Suomen tarinaa 
kastemekkojen kautta 
Hailuodossa
Hailuodon kirkkoon tuodaan 
näytille seurakuntalaisilta lainaan 
saatuja kastemekkoja.

Maija-Liisa Isola ja Tuula Pal-
takari-Piekkola miettivät, miten 
paikkakunnalla voisi juhlistaa sa-
tavuotiasta Suomea. Siinä yhtey-
dessä syntyi idea kastemekko-
näyttelystä.

Näyttelyyn saadaan myös var-
sin pitkään saman suvun vauvo-
jen yllä kiertäneitä mekkoja, esi-
merkiksi yksi 109-vuotias kaste-
mekko. Vuosien saatossa on pi-
detty kirjaa, moniko lapsi siinä 
on kastettu.

Näyttely avautuu kirkossa 
22.10. seurakunnan 430-vuotis-
juhlamessun yhteydessä ja se on 
avoinna pyhäinpäivään saakka.
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Ensimmäisen adventin alla 
järjestettävä Oulun hiippa-
kunnan Hoosianna-juhla ja 

kulkue nähdään Oulussa lauan-
taina 2.12. 

Hoosianna-juhla on tänä 
vuonna poikkeuksellisesti jo 
kello 15.30–16.30, sillä Suomi 
100 -juhlavuoden valtakunnalli-
nen pääjuhla pidetään Ouluhal-
lissa samana iltana presidentti-
parin johdolla.

Tilaisuus alkaa Rotuaarin 
pallolta, josta lähdetään lyhty-
kulkueena kohti tuomiokirk-
koa. Kulkuetta johtaa oikea aa-
sinvarsa.  

Tuomiokirkon portailla ka-
jautetaan 100-vuotiaan Suomen 
kunniaksi koko osallistujajou-
kon voimin Finlandia-hymni. 
Ohjelmassa on yhteislauluja, 
vaskikvartetti Owlan soittoa, 
Raamatun lukua sekä kaupun-
gin edustajan ja piispan terveh-
dykset. 

Lopuksi lauletaan yhdessä 

joulun ajan ja uuden kirkkovuo-
den aloittava Hoosianna-hymni. 

Oulun hiippakunnan tuo-
miokapituli haastaa kuoroja ym-
päri hiippakuntaa tapahtumaan. 
Voisiko sinun kuorosi olla tänä 
vuonna mukana? 

Tapahtumaan osallistuu vuo-
sittain 2000–3000 henkilöä.

Ilmoittaudu mukaan loka-
kuun loppuun mennessä tai 
kysy lisää: taru.pisto@evl.fi tai  
p. 040 7790 316. 

Monikulttuurinen 
työ sai tukea 
Lahjoitusrahaa 
käytetään 
Villa Victorissa 
kotouttamiseen. 

Oululaiselle monikult-
tuurisuuskeskus Villa 
Victorille luovutettiin 
viime viikolla reilun 3 

000 euron suuruinen lahjoitus. 
Sen antoivat Oulun Tuomio-
kirkkoseurakunta sekä Karja-
sillan ja Kiimingin seurakunnat.  

Yhteisvastuukeräyksen 2017 
lahjoitusvaroja on tarkoitus 
käyttää Villa Victorissa moni-
kielisen ohjaus- ja neuvonta-
palvelun kehittämiseen. Tarkoi-
tuksena on tarjota uutena kie-
lenä kolme viikkotuntia tigrin-
jankielistä ohjausta. Tigrinjaa 
puhutaan Eritreassa. 

Ouluun on tullut viime vuo-
den aikana EU:n sisäisinä siir-

toina eritrealaisia turvapaikan-
hakijoita, joista monet ovat saa-
neet oleskeluluvan. 

– Tigrinjankielinen ohjaus 
tukee heidän kotoutumistaan 
Ouluun, kertoo lahjasumman 
vastaanottanut monikulttuuri-
sen työn koordinaattori Henri 
Huumonen.

Lahjoitusvarat ovat seurakun-
tiin jäävä kymmenen prosentin 
osuus Yhteisvastuukeräyksestä. 

Huumosen mukaan Villa 
Victorin ydintoimintaan kuu-
luu ohjaus- ja neuvontatyön li-
säksi muun muassa maksuton 
suomen kielen opetus. 

Ohjausta ja neuvontaa anne-
taan tällä hetkellä peräti 13 eri 
kielellä. 

– Villa Victorin toiminnan 
tavoitteena on luoda hyviä edel-
lytyksiä kotoutumiselle.

Riitta HiRvonen

 ʝHenri Huumonen oli iloinen seurakuntien rahalahjasta. Se mahdollistaa 
tigrinjankielisen ohjauksen Villa Victorissa.

”Suomi 100 
-juhlavuoden 
valtakunnallinen 
pääjuhla pidetään 
Ouluhallissa samana 
iltana.
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Hoosianna-juhlaan 
etsitään kuoroja

Tilaa soittamalla 020 754 2333
• Lankapuhelimesta: 8,35 snt/puh. + 7,02 snt/min. • Matkapuhelimesta: 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.

Tilaa sähköpostilla asiakaspalvelu@kotimaa.fi

Tilaa internetistä www.askellehti.fi/tarjous

ASKEL
MAKSAA 
POSTI-

MAKSUN

Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 
5001582
00003 Helsinki

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä.

Tarjoushinta on voimassa toistaiseksi ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa. Ulkomaisiin tilauksiin lisätään postikulut. Alle 18-vuo-
tiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain 
mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.

TILAAJA/MAKSAJA RT_31_17

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

 Kyllä kiitos!      Tilaan   Itselleni    Lahjaksi 

Tilaan Askel-lehden jatkuvana tilauksena 12 kk hintaan 69 € (norm. 84 €).

Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta.

√

Saa toivoa.

”Yö on kuin tasku ja uni on hyvä

nousu ja lasku ja äkkisyvä.

Isä, äiti, lapset – kohta on ilta.

Kuu on lapselle silta.”

Jukka Kemppinen

TAIVAS
  on TAIkurIn 
   VIITTA

Saat lahjaksi 
hovioikeudenneuvos 
ja professori 
Jukka Kemppisen 
herkän 
”Taivas on taikurin viitta” 
-runoteoksen, 
joka on koottu 
Askelen tilaajille,
Pekka Vuoren kuvin, 
64 sivua.

Tilaa  itselle tai lahjaksi.
Nyt 12 kk tarjoushintaan 69 €.
Tilaus on jatkuva.
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Kempeleläisen eläkeläi-
sen Sulo Kreivin kir-
jailijanura sai alkun-
sa tapaamisesta kuo-
leman kanssa. 

Kreivi sairastui 
yleiseen verenmyrkytykseen, 
mutta ei saanut asianmukaista 
hoitoa ajoissa. Esimerkiksi veri-
kokeita ei heti otettu. Tulehdus-
arvo kohosi 455:een, vaikka sen 
pitäisi olla alle kymmenen. 

Mies makasi tajuttomana teho-
hoidossa kolme viikkoa.

– Omaisille ei annettu mitään 
toivoa, Kreivi kertoo. 

Antibiootit eivät tehonneet. 
Lääkärit kertoivat Kreivin puo-
lisolle kokeilulääkkeestä, jota oli 
annettu vain muutamalle. Voisi-
ko sitä käyttää? Vastaus oli kyl-
lä. Muutakaan mahdollisuutta ei 
ollut.

Sairaus ei  
tuonut painajaisia
Lääke tehosi: kun kolmisen viik-
koa oli kulunut, Kreivi avasi sil-
mänsä ensi kerran.  Ajan kuluessa 
Kreivi toipui, mutta ei täysin en-
nalleen.

Mies halusi jakaa kokemuk-
sensa muiden kanssa. Syntyi ru-
noteos Paluu Tuonelan portilta, 
joka julkaistiin vuonna 2005.

– Sain purkaa sen, mitä sairau-
den aikana tapahtui. En ole näh-
nyt sairaudesta painajaisia, joita 
tavallisesti nähdään, kun ihmi-
nen on ollut tajuttomana.

Sulo Kreivi on julkaissut kuusi 
kirjaa, joista osa on runoja ja osa 
proosaa. 

Runokirja Adventista äitien-
päivään julkaistiin tänä syksy-
nä. Siinä on kristillinen sano-
ma, kertoo vanhoillislestadiolai-
nen Kreivi.

 
Kansakoulua vain
muutama kuukausi
Moni ei ehkä olisi uskonut Krei-
vin lapsuudessa, että pojasta tu-
lisi kirjailija. Hän kävi lähinnä 
kiertokoulua eikä sen oppi ollut 
hääviä.  

Kreivi ehti käydä kansakoulua 
vain muutaman kuukauden. Kun 
hän oli 12-vuotias, kotikylälle tu-
li kansakoulu.

– Kansakoulunopettaja oli 
niin fiksu, että hän velvoitti pyr-
kimään Tornion yhteiskouluun.

Yhteiskoulussa alkoivat vai-
keudet.

– En osannut laittaa pilkkuja ja 
pisteitä oikeisiin paikkoihin, joten 
sain ehdot ja jäin luokalle. Useis-
ta äidinkielenkokeista sain arvo-
sanaksi miinus kolme.

Poika otti kuitenkin yksi-
tyisopetusta, ja vähitellen kirjoit-
taminen alkoi sujua. 

 
Kirjat pohjautuvat 
hyvään muistiin
Kreivi oli ilmeisen lahjakas lapsi.

– Muistan alle nelivuotiaas-
ta lähtien erittäin tarkasti asioita. 
Kirjani perustuvat hyvään muis-
tiini. 

– Pistän asioita paperille ja jos 
joku kiinnostuu, kaikki on kan-
sissa. Haluan kertoa lähihistorias-
ta: mitä tapahtui ja miten elettiin. 
Olen saanut siitä lukijoilta puolen 
tunnin ylistyspuheluita.

Runoissaan Kreivi käyttää lop-
pusointua.

– Nykyisin runoissa on outo-
ja sanoja oudossa järjestyksessä. 
Niitä on mahdoton ymmärtää.

Ensikosketuksensa runoihin 
Kreivi sai kansakoulun äitienpäi-
väjuhlassa. Hän sai esitettäväk-
seen kaksi runoa, joista toinen 
kertoi sankariäideistä. Toinen oli 
Eino Leinon runo Aleksis Kives-
tä. Leinon runo ihastutti nuorta 
Kreiviä.

– Ajattelin, että rupean isona 
runoilijaksi.

 
Levikkijohtaja kirjoitti,
muttei rohjennut julkaista
Kreivi työskenteli sanomalehti 
Kalevan levikkijohtajana 1960-lu-
vun alusta 1990-luvun puoleen 
väliin. 

Hän kirjoitti jo Kalevan-aika-
naan, mutta ei rohjennut julkais-
ta mitään.

Sanomalehdet elivät Kreivin 
mukaan kulta-aikaansa 1980-lu-
vulla. Kalevan levikki oli lähes 
100 000 ja lehtien talous yleises-
ti hyvä.

Nykyään verkko syö paperi-
lehtien tulosta, mutta journalis-
min taso ei Kreivin mukaan ole 
huonontunut. 

– Päinvastoin, verkossa julkai-
seminen merkitsee ammattitai-
don laajentumista, Kreivi sanoo.

Pekka Helin

”En osannut laittaa 
pilkkuja ja pisteitä 
oikeisiin paikkoihin, 
joten sain ehdot ja 
jäin luokalle. 
Sulo Kreivi

Sulo Kreiviltä ilmestyi jo kuudes teos,  
runokirja Adventista äitienpäivään

Sulo Kreivin tuotanto 
 y 2005: Paluu Tuonelan portilta. Runokirja kertoo kirjoittajan 

vakavasta sairaudesta. 

 y 2009: Näin elettiin Väylänvarressa. Kirja kertoo 
pohjoissuomalaisesta elämänmenosta. Maalaispojan kokemuksia 
1930- ja 1940-luvulla. 

 y 2009: Kiertokoulusta maailmalle. Muisteluksia koulun käynnistä 
1940-luvulta alkaen sekä sen jälkeen työelämään asettumisesta. 

 y 2012: Matkoilla koettua – Aina sattuu ja tapahtuu. 

 y 2015: Horisontti. Runoja. Pääasiallisesti loppusoinnullisia runoja. 

 y 2017: Adventista äitienpäivään. Runoja. Teoksen aihepiiri liittyy 
osaksi kirkkovuoden tapahtumiin. Myös itsenäisyys ja äitienpäivä 
saavat kirjassa osansa.  

 y Kreivi on harrastanut taidemaalausta 1950-luvulta lähtien ja 
hänen töitään on ollut näyttelyissä ympäri Pohjois-Suomea.  
Hän on myös Oulun seudun kuvataiteilijoiden perustajajäseniä.

Kosketus  
kuolemaan  
teki kirjailijan
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 ʝ Kirjoittamisen lisäksi Sulo Kreivi ilmaisee itseään maalaamalla tauluja.
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RADIO & VERKKO | Kirkko lähelläsi

Linkki juttuarkistoon, 

ohjelmatiedot ja 

pääkirkkojen nettiradiot: 

www.oulunseurakunnat.fi /

verkkokirkko

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz, 
www.radiodei.fi 
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys sunnuntaisin klo 
9.55–12. 
Sunnuntaina 22.10. 
Klo 8.45 Radiopyhäkoulun pitää 
lastenohjaaja Outi Metsikkö Ou-
lun tuomiokirkkoseurakunnas-
ta. Hän kertoo Iida-tytöstä, jon-
ka ystävä pitää Jeesusta satuo-
lentona. Mitenkähän käy, halu-
aako Iidakaan enää käydä pyhä-
koulussa? 
Klo 10 messu Oulujoen kirkosta. 
Messun toimittaa ja siinä saar-
naa Vesa-Tapio Palokangas, joka 
on Oulujoen seurakunnan kirk-
koherranvaalissa 3. vaalisijal-
la. Virret: 546, 712, 132, 368, 314, 
316, 230, 310:8.
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta. 

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz, 
www.radiopooki.fi
Sunnuntaina 22.10. 
Klo 9.45 Radiopyhäkoulun pitää 
lastenohjaaja Outi Metsikkö Ou-
lun tuomiokirkkoseurakunnas-
ta. Hän kertoo Iida-tytöstä, jon-
ka ystävä pitää Jeesusta satuo-
lentona. Mitenkähän käy, halu-
aako Iidakaan enää käydä pyhä-
koulussa?
Klo 10 jumalanpalvelus Kemin 
kirkosta.

Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi
Jumalanpalvelus sunnuntaisin 
Oulun tuomiokirkosta. 

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista lau-
antaihin klo 6.15–6.25, toinen lä-
hetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-
jantaihin klo 18.50–19, lauantai-
sin klo 18.
Sunnuntaina 22.10. 
Klo 10 jumalanpalvelus Oulunky-
län kirkosta Helsingistä.

YLE TV 1
Pisara-hartaus lauantaisin kel-
lo 15.05 ja uusintana maanantai-
sin kello 11.

 c���僖డ�  Oulujoen kirkko
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Oulun Lähetysseurakunta
www.oulunlahetyssrk.com

Hallituskatu 36

Oulun kristittyjen yhteinen 
rukouskokous la 21.10. klo 13.
Sisäinen parantuminen su 29.10. 
klo 15 ja 18 Anna-Liisa Valtavaara
Olet sydämellisesti tervetullut!

P. 0400 259256  HILTUSENTIE 32, 90620 OULU  www.haverinen.fi

- Muutot ja kuljetukset
- Pakkaustarvikkeet
- Muuttolaatikot
- Varastointi

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Herättäjän päiviä: su 22.10. klo 10.00 messu ja seurat Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa, Piriläntie 190, Kempele, su 22.10. klo 10.00 messu 
Rantsilan kirkossa ja seurat seurakuntatalossa, su 22.10. klo 10.00 messu 
Utajärven kirkossa ja seurat seurakuntatalolla
Siioninvirsiseurat: to 19.10. klo 18.00 Kemin seurakuntakeskuksen ala-
salissa, su 22.10. klo 11.30 seurat Vihannin seurakuntatalossa, su 22.10. 
klo 14.00 seurakuntatalon alasalissa, Rovaniemi, su 22.10  klo 15.00 
Karjasillan kirkossa, Nokelantie 39, Oulu, ti 24.10 klo 18.00 Muhoksen 
seurakuntatalolla, Kirkkotie 32, to 26.10. klo 18.30 Ala-Temmeksen kylä-
talolla, Jyväskyläntie 84
Seurapuhujakoulutus: pe 20.10. klo 16.00 - la 21.10. klo 16.00 Kainuun 
Opistolla. Ilm. ja tied. puh 044 2990 826, kurssisihteeri@kainuunopisto.fi
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

Su 22.10. klo 16:30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Esko Leinonen

PALVELUJA TARJOTAAN

YHDISTYKSET

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

 Su 22.10. klo 11 Jumalanpalvelus, Mikko 
Saukkonen, Siltatiimi, Trio Mainio. Ma 23.10. 
klo 18 Sykarin kaivolla, ilta naisille. Ke 
25.10. klo 19 Rukousilta, Hannu ja Pirjo Ora-
va, Suoma Levy. To 26.10. klo 12 Päiväpiiri. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11. www.uskotv.fi
Tervetuloa!

To 19.10. klo 19 Lähetysilta, Martti Väyrynen, Suvi ja pastori Anatoli 
Siperiasta, Musiikki: Maruska Lindeman. Pe 20.10. klo 19 Helmi (nuorten
ilta). Su 22.10. klo 11 Aamukirkko, EI pyhäkouluja, Risto Wotschke, Jose 
Piippo, musiikki: Jyrki ja Teija Kalermo. Ma 23.10. klo 10 Mammabrunssi. 
Ke 25.10. klo 13 Senioripiiri. To 26.10. klo 19 Evankeliumi-ilta, Tuomo 
Ruuska, Mika Martinmäki, Shekinah Glory ylistysryhmä. www.oulu.svk.fi 
Tervetuloa!

Isokatu 4, 5. krs.

pelastusarmeija.fi/oulu      Facebook: Oulun Osasto

Su 22.10. klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus 
Ma 23.10. klo 13 Maanantaikerho naisille 
Ti 24.10. klo 10–10.30 hartaus, klo 10.30–12 Taukopaikka-
kahvila 

Ke 25.10. klo 11 rukouskävely 
To 26.10. klo 12–15 ”Kaikki saavat tulla”- perheiden toimintapäivä 

MUUT SEURAKUNNAT

TYÖPAIKKOJA AVOINNA

Limingan seurakunnan 
seurakuntapastorin virka 
Limingan seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin virka 1.6.2018 al-
kaen.  Tarve viransijaiselle alkaa jo aiemmin keväällä ja siitä sovitaan erik-
seen. Viran työalana on varhaiskasvatus ja sen lähiesimiestehtävät. 

Liminka on vanha emäpitäjä, paraikaa vietämme 540-juhlavuotta. Olem-
me vanha, mutta samalla nuori. Asukkaita Limingassa on 10 000, ja kes-
ki-ikä on 30,7 vuotta, joten olemme ikärakenteelta Suomen nuorin kunta 
ja seurakunta.  Maisa-pastori jää eläkkeelle, joten tarvitsemme työtä ja 
haasteita pelkäämättömän jäsenen työyhteisöömme, jossa meitä on 23.

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601.  Virka edellyttää suomen 
kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyt-
tävää ymmärtämisen taitoa.  Virkaan määrättävän on esitettävä hyväk-
syttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekiste-
riote. Virassa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

Prosessissa huomioidaan pappisvihkimyksen saaneet henkilöt sekä pap-
pisvihkimystä hakevat teologian maisterit. Virkaan ilmoittautuvia pyyde-
tään varautumaan haastatteluun. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan haas-
tatteluun kutsuttaville erikseen.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomioka-
pituliin 2.11.2017 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta (www-osoi-
te: https://rekry.evl.fi/rekry2/#/job/12617?portal=rekry2)

HUOM! Jo vihityt papit liittävät sähköisen hakulomakkeen liitetiedostok-
si tuomiokapitulista saatavan nimikirjaotteen.

Lisätiedot: kirkkoherra Ilkka Tornberg, p. 044 752 1222 sekä hiippakunta-
pastori Outi Uusimäki, p. 044 755  5512.  Sähköpostiosoitteet muotoa etu-
nimi.sukunimi@evl.fi.
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Hailuodon seurakunnan face-
book-sivuilla julkaistiin viime vii-
kolla hirvimiehen rukous hirven-

metsästysajan alkaessa.
Rukouksessa ei pyydetä ensisijaisesti 

hyviä, tarkkoja osumia, vaan ennen kaik-
kea siinä kiitetään luonnon kauneudesta 
ja sen tarjoamasta mahdollisuudesta hil-
jentyä ja nauttia raittiista ilmasta.

Rukouksessa iloitaan myös jahtikave-
reista ja metsästykseen kuuluvasta jänni-
tyksen fi iliksistä.

Varjele onnettomuuksilta -pyyntö kuu-
luu rukouksen loppuun. Metsästäjä kan-
taa rukouksessa huolta myös läheisistä, 
jotka jäivät metsästysaamuna kotiin.

Rukoukseen voisi lisätä varjeluspyyn-
nön maanteille hirvenmetsästyksen aika-

na. Liikenneturvan mukaan riski törmätä 
hirveen on suuri niillä alueilla, joissa hir-
viaidat alkavat ja loppuvat. Hirvi- ja peu-
rakolareita sattuu eniten, kun auringon-
laskusta on kulunut yksi tunti. 

Rukous kuuluu näin:
”Jumala, sinä kaiken elämän Luoja ja 

hyvien lahjojen antaja. 
Kiitos metsän hiljaisuudesta, luonnon 

kauneudesta ja raittiista ilmasta. 
Kiitos jahtikavereista, metsästyksen 

jännityksestä, yhdessäolosta ja hyvästä 
tunnelmasta onnistuneen päivän jälkeen. 

Anna minun toimia viisaasti ja har-
kitusti, luontoa ja luontokappaleita kun-
nioittaen. 

Varjele onnettomuuk-
silta. Anna silmäni ol-
la tarkka ja käteni vakaa. 

Varjele sydämeni 
kaikelta pahalta ja pidä 
huolta kaikista rakkaistani. 

Aamen.”

RIITTA HIRVONEN

SANAN AIKA
Usko ja epäusko
Usko ja epäusko taistelevat jokaisen 
kristityn sydämessä. Siksi Jeesuksen 
seuraaja joutuu arvioimaan oman 
uskonsa perusteita.

Sunnuntai 22.10.2017
 g Psalmi: Ps. 78:1–8
 g 1. lukukappale: Jes. 8:11–15
 g 2. lukukappale: 2. Kor. 1:18–22
 g Evankeliumi: Joh. 9:24–38

te sen kuulla? Tekeekö teidänkin 
mieli hänen opetuslapsikseen?” He 
vastasivat hänelle pilkallisesti: ”Sinä 
hänen opetuslapsensa olet, me 
olemme Mooseksen opetuslapsia. 
Me tiedämme, että Jumala puhui 
Moosekselle, mutta mistä tuo 
mies on peräisin, sitä emme tiedä.” 
”Merkillistä”, mies vastasi, ”että te 
ette tiedä, mistä hän on - ja kuiten-
kin hän on antanut minulle näköni. 
Kaikkihan me tiedämme, että 
Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta 
sellaista hän kuulee, joka kunnioit-
taa häntä ja elää hänen tahtonsa 
mukaisesti. Ikipäivänä ei ole kuultu, 
että joku olisi avannut sokeana 
syntyneen silmät. Jos hän ei olisi 
Jumalan mies, hän ei olisi pysty-
nyt sellaiseen.” Silloin fariseukset 
sanoivat: ”Sinä olet syntymästäsi 
syntinen, syntiä täynnä koko mies - 
ja sinä rupeat opettamaan meitä!” 
He ajoivat miehen ulos.
    Jeesus sai kuulla, että mies oli 
ajettu ulos, ja tavatessaan tämän 
hän kysyi: ”Uskotko Ihmisen Poi-
kaan?” ”Herra, kuka hän on?” mies 
kysyi. ”Sano, jotta voisin uskoa.” Jee-
sus sanoi: ”Sinä olet nähnyt hänet. 
Hän on tässä ja puhuu kanssasi.” 
”Minä uskon, Herra”, mies sanoi ja 
lankesi maahan hänen eteensä. 

2. Kor. 1: 18–22
Jumala voi todistaa, etten sano 
teille sekä: ”Kyllä” että: ”Ei.” Eihän 
myöskään Jeesus Kristus, Juma-
lan Poika, jota minä, Silvanus ja 
Timoteus olemme teille julistaneet, 
tullut ollakseen sekä ”kyllä” että ”ei”, 
vaan hänessä toteutui ”kyllä”. Ovat-
han Jumalan lupaukset, niin monta 
kuin niitä on, saaneet hänessä 
vahvistuksen. Siksi mekin vas-
taamme hänen kauttaan: ”Aamen”, 
Jumalan kunniaksi. Mutta Jumala 
itse vahvistaa meitä ja teitä uskos-
samme Kristukseen, Voideltuun, ja 
on myös antanut meille voitelunsa: 
hän on painanut meihin sinettinsä 
ja antanut meidän sydämiimme 
vakuudeksi Hengen.

Joh. 9: 24–38
Mies, joka oli ollut sokea, kutsuttiin 
kuultavaksi. Fariseukset sanoivat 
hänelle: ”Anna kunnia Jumalalle! 
Me tiedämme, että se mies on 
syntinen.” Mies vastasi: ”Onko hän 
syntinen, sitä en tiedä. Mutta sen 
tiedän, että minä, joka olin so-
kea, nyt näen.” He kyselivät: ”Mitä 
hän sinulle teki? Millä tavoin hän 
avasi silmäsi?” Mies vastasi: ”Johan 
minä sen teille sanoin, te vain ette 
kuunnelleet. Miksi te taas tahdot-
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Kun nostaa päänsä jääkylmästä 
merivedestä ja näkee Linnunra-
dan huikaisevan syvyyden ylä-
puolellaan, tuntuu kun aika py-
sähtyisi ja voisi pudota pää edellä 

ylöspäin. Asioiden mittasuhteet loksahta-
vat hetkeksi paikalleen; mennyt ja tuleva 
katoavat, jää tämä hetki.

Kirkkaan näkemisen hetki voi liittyä 
rakkauden alkuun tai loppuun, vastasyn-
tyneen lapsen silmiin tai kuolevan rak-
kaan viimeiseen hengenvetoon. 

Oivallus voi tulla keskellä arkista ostos-
reissua marketissa tai sillä hetkellä, kun 
lentää polkupyörän tangon yli ja aika hi-
dastuu asfaltin iskua odottaessa. Minul-
la on vain tämä hetki, nämä ihmiset ja tä-
mä rakkaus.

”Eff ata!” käski Jeesus kotikielellään 
aramealla, ”Avaudu!” 

Hän avasi kuurojen korvia ja sokeiden 
silmiä. Usein niiden harmiksi, joille oli 
tärkeintä pitää kiinni uskonnon muuttu-
mattomuudesta ja tutuista pelisäännöis-
tä. Väärä parannuspäivä, väärä parannet-

tava tai väärä parantaja. Jeesus sotkee val-
miit kuviot.

On jossakin mielessä helpompi kulkea, 
jos näkee vähemmän tai jos korvat on sul-
jettu häiritseviltä viesteiltä. 

Appoavoimet silmät ja korvat altista-
vat meidät monenlaiselle, ei pelkästään 
pakahduttavalle ilolle, vaan myös mu-
sertavalle tuskalle. Pakottaa epämuka-
vuusalueelle, tuntemattomalle maape-
rälle, jossa oma kompassi ei välttämät-
tä enää toimi.

Toisaalta ei Jeesus luvannut sen olevan 
helppoa.

Eff ata! Avaa Jeesus silmäni ja korvani, 
mutta älä jätä minua yksin sokaisevan va-
lon ja korviin kohisevan äänimassan kes-
kelle. 

Ole rinnalla myös silmät sumentavan 
harmauden ja korvia tukkivan tasaisuu-
den aikana. Älä laske minusta irti!

KIMMO SAARES

Kirjoittaja on toimittaja, pappi ja
Kirkon viestinnän ohjelmapäällikkö

Silmät auki!

Pixabay/ Jani Snellman

”Rukouksessa ei pyydetä 
ensisijaisesti hyviä osumia.

Hirvimies kiittää jännityksen tunteesta

Pi
xa

ba
y 

jännityksestä, yhdessäolosta ja hyvästä 
tunnelmasta onnistuneen päivän jälkeen. 

Anna minun toimia viisaasti ja har-
kitusti, luontoa ja luontokappaleita kun-

Varjele onnettomuuk-
silta. Anna silmäni ol-
la tarkka ja käteni vakaa. 

Varjele sydämeni 
kaikelta pahalta ja pidä 
huolta kaikista rakkaistani. 

RIITTA HIRVONEN
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Korkeus huimaa, per-
hosia vatsanpohjassa. 
Rauhoitan hakkaavaa 
sydäntäni ja mietin, 
miksi lähdinkään tä-
hän mukaan.

Olen Boliviassa, Yungas-laak-
sossa tunnin ajomatkan päässä 
pääkaupunki La Pazista. Astuim-
me juuri ulos pakusta, minä ja vii-
si muuta. 

Olemme 4700 metrin korkeu-
dessa ja ilma on ohutta. Alhaalla 
näkyy serpentiininä kääntyilevä 
tie, jota pitkin on pian pyöräiltävä 
alas. Tietä kutsutaan nimellä “ca-
mino de la muerte”, kuoleman tie.

Jyrkkä, kapea ja mutkainen tie 
vaati aikanaan jopa 300 kuolon-
uhria vuodessa, joten Etelä-Ame-
rikkaan erikoistunut amerikka-
lainen sijoituspankki IDB nimesi 
tien 1990-luvulla maailman vaa-
rallisimmaksi tieksi. 

Autot eivät enää 
kulje tiellä
Alkuperäiseltä nimeltään Yun-
gas-tien rakensivat paraguaylai-
set sotavangit 1930-luvulla. Tie 
yhdistää pääkaupunki La Pazin 
Amazonin sademetsän liepeillä 
sijaitsevaan Coroicon kylään.

Jopa 800-metristen kukkuloi-
den rinteisiin louhittu tie korvat-
tiin vuonna 2006 turvallisem-
malla vaihtoehdolla, eivätkä au-
tot enää kulje vanhaa reittiä.

Coroicolaiset muistavat, kuin-
ka karmaiseva kokemus tien aja-
minen oli. Katolilaiset bolivialai-
set lausuivat tien alkupäässä La 
Cumbressa hiljaisen rukouksen 
Guadalupen neitsyelle ja jättivät 
uhrilahjana alkoholia ja tupak-
kaa Tíolle, vuorten jumalalle. 

Moni paikallisista harjoittaa 
kristinuskoa sekoittaen sitä van-
hoihin aymara-intiaanien usko-
muksiin. Niinpä suojelurukous 
lausutaan sekä uusille että van-
hoille jumalille.

Tärkeä elinkeino 
paikallisille
Coroicolainen Ana Kuba, 56, 
muistaa, kuinka isot rekat ja täy-
det bussit kulkivat vehreästä laak-
sosta pääkaupunkiin. 

– Etenkin sadekaudella odotim-
me sydän pamppaillen, josko tie 
oli vaatinut jälleen uhrin. Perille 
päästyään kuskit sytyttivät kynt-
tilän ja kiittivät Pyhää Neitsyttä.

Onneksi nyt ei sada, sillä kui-
vanakin reitti on haastava. Tä-
nään olen yksi noin 150:stä pyö-
räilijästä, jotka laskevat kuoleman 
tien päivittäin. 

Autoliikenteen loputtua tie 
otettiin haasteita etsivien pyöräi-

lijöiden käyttöön ja 2000-luvun 
kuluessa siitä on tullut suosittu 
aktiviteetti turisteille. Kuoleman 
läheisyys kiinnostaa.

Yungas-tien kaupallistamisen 
aloitti uusiseelantilainen maasto-
pyöräilijä Alistair Matthew, jon-

ka Gravity Assisted Mountain bi-
king -yhtiö alkoi tarjota opas-
tettuja pyöräreittejä tietä pitkin. 
Nykyään jopa kolmekymmentä 
matkatoimistoa tekee matkoilla 
elantonsa. 

Vuonna 1998 aloitetut pyörä-
matkat ovat vaatineet arvioiden 
mukaan ainakin 28 uhria, sekä 
turisteja että oppaita. Tien vart-
ta koristavat ristit kohdissa, jois-
sa onni ei ole ollut myötä. Yleen-
sä onnettomuudet johtuvat liian 
suurista tilannenopeuksista ja 
huolimattomuudesta.

Reitin varrella on paikallis-
ten kylien masinoimia rajapistei-
tä, joissa maksettu muutama eu-
ro käytetään tien huoltamiseen ja 
yhteisöjen tukemiseen. Koko Co-
roicon kylä on alkanut kukoistaa 
kuoleman tien ansiosta.

Ana Kuba pyörittää Coroicossa 
pientä majataloa. Useat asiakkais-
ta ovat kuoleman tien pyöräillei-
tä matkaajia. 

– Tiedän että toimeentulon 
takia turistit ja tie ovat hyvä asia, 
mutta silti sen pyöräily tuntuu ou-
dolta. Kaikki eivät käsitä, että se 
on hautuumaa.

– Yhtenä päivänä täydessä las-
tissa ylös kiivennyt bussi suistui 
tieltä. Mukana meni yli sata ih-
mistä ja vain yksi 14-vuotias poi-
ka selviytyi, hän kertoo. 

Ana Kuba viittaa todennäköi-
sesti 24.7.1983 tiellä tapahtunee-
seen onnettomuuteen, jossa pai-
kallisbussi syöksyi reunan yli.

Lähellä kuolemaa, 
lähellä elämää
Viiletän alas mutkittelevaa tietä 
ja alas vilkaistessani näen ruostu-
neita ja vääntyneitä autonrunkoja 
kanjonin pohjalla. Suurta osaa ei 
voi koskaan nostaa ylös, ja sama 
kohtalo on niiden uhreilla. 

En halua liittyä seuraan, joten 
pidän jarruista kiinni. Tie on vain 
kolme metriä leveä.

Edellä pyöräilevä opas pysäyt-
tää kulkumme. Seuraavan neu-
lansilmämutkan takana on vesi-
putous, jonka läpi on pyöräiltävä. 

Pari vuotta sitten tässä samal-
la kohdalla israelilainen pyöräilijä 
syöksyi kuolemaansa. Hän halu-

”Tien vartta koristavat 
ristit kohdissa, joissa 
onni ei ole ollut 
myötä.

Bolivian vuoristossa sijaitsee maailman vaarallisin tie, 
 jota pitkin sadat ihmiset pyöräilevät päivittäin.

Suojelurukouksen varassa ku oleman tielle

 ʝ Paikallinen nainen ja lapset virkistäytyvät suihkulähteellä Coroicossa.

 ʝ Pyöräilijäjoukko lähdössä matkaan niin sanotulle kuoleman tielle Boliviassa. 

 ʝ Bolivian vuoristossa kulkeva 
kuoleman tie kiehtoo, koska 
samassa hetkessä ollaan 
lähellä kuolemaa, mutta 
myös lähellä elämää. Kuvassa 
pyöräilijäjoukko levähtää  
tien mutkassa.
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Suojelurukouksen varassa ku oleman tielle

”Kaikki eivät 
käsitä, että se 
on hautuumaa.
Ana Kuba

si ajaa putouksesta mahdollisim-
man lujaa, jotta tyttöystävä voi-
si kuvata siitä videon. Eturengas 
osui pieneen irtokiveen ja vauh-
tia oli liikaa. 

Kivinen laatta Daavidin tähti-
neen seisoo vesiputouksen vieres-
sä muistona. Jatkamme matkaa, ja 
mietin, kuinka suojelurukous oi-
kein lausutaan.

Onneksi selviämme ehjinä alas 
asti. Kysyn muutamalta pyöräilijäl-
tä, mikä kuoleman tiessä kiehtoi. 
Monelle kokemus oli ristiriitainen. 

Aamuauringossa avautu-
va Yungas-laakso sumuineen ja 
vehreine puineen on uskomaton 
näky, jossa silmä lepää. Toisaalta 

se on myös julma ja anteeksian-
tamaton hautapaikka tuhansille 
epäonnisille matkaajille. Samas-
sa hetkessä olet lähellä kuolemaa, 
mutta myös lähellä elämää.

Monelle bolivialaiselle kuole-
man tie on tärkeä tulonlähde. Jo-
pa niin tärkeä, että uusia kuole-
man teitä etsitään aktiivisesti. 

La Pazin eteläpuolella sijaitse-
vaan Rio Abajon laaksoon johtaa 
mutkitteleva tie, josta toivotaan 
vastaavaa menestystarinaa. Pai-
kalliset yrittäjät ovat jo alkaneet 
rakentaa laaksoon hostelleja. Vain 
uhrit puuttuvat.

JUHO KARJALAINEN

Kuvat Juho Kar jalainen

Pappi, saarnaaja, liitä saarnasi

DIGIPOSTILLAAN
Kotimaan Digipostillaan on koottu jo yli 2500 saarnaa, 
 jotka on pidetty erityisesti viime vuosina eri puolilla 
Suomea – ja on mukana muutama ulkomaillakin pidetty. 
Digipostilla on vapaasti kaikkien käytössä.

Digipostilla ja erityisesti itsenäisyyspäivän saarnojen  
 keräysprojekti on hyväksytty osaksi Suomi 100 
 -juhlavuoden ohjelmaa.

Saarnoissa kuuluu suomalaisen kirkollisuuden sydänäänet. 
Näin Suomessa saarnataan.

Saarnojen liittäminen Digipostillaan on helppoa – tarvitset 
vain perustiedot saarnatestistä, vuosikerrasta ja kirkko-
pyhästä. Niin vanhat kuin uudet saarnat ovat tervetullut ja 
arvokas lisä kokonaisuuteen. 

TULE MUKAAN RAKENTAMAAN  
YHTEISTÄ SAARNAPANKKIA!
www.kotimaapro.fi/digipostilla

Meiltä saa apua kotiin 
Tarjoamme ikäihmisille monipuo-

lisia kotipalveluja, asiointiapua 
ja kotisairaanhoitoa. Lisäksi 

omaishoitajille on tarjolla kotiin 
annettavaa palvelua lakisääteisten 
vapaiden järjestämiseksi. Käynnin 
kestot suunnitellaan aina perheen 

toiveiden mukaan. 

Asiakkaaksi voi tulla palvelusete-
lillä tai yksityisesti. Kysy lisää!

www.caritaslaiset.fiTiedustelut:
040 769 8615/
Anna-Leena

SUKUPOLVET KOHTAAVAT
Utajärven Puhallinorkesteri
Puhallinyhtye Vaskiveikot
johtaa Petri Aho
solisti Jouni Kokkoniemi
juontaja Paavo Kurttila

29.10. Oulujoen kirkko
2017 su klo 18

Kunniavieraitamme ovat:
sotiemme veteraanit, lotat, sotaorvot ja heidän saattajat

Liput 10€
perhelippu 20€ 

Puhallinyhtye
Vaskiveikot Oulujoen Seurakunta
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Kastemessut 
sunnuntaina klo 12 
Pyhän Andreaan kirkossa
 12.11., 7.1., 11.3. ja 29.4.
Ilmoittautumiset kahta
viikkoa aikaisemmin 
Karjasillan 
kirkkoherranvirastoon 
p. 08 5313 200 tai 
karjasillan-
seurakunta@evl.fi

Leikkaa talteen!

Virkatodistukset  ja  sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Kirkolliset  toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Kirkon keskusteluapua
Palveleva puhelin: 0400 221 180. Avoinna joka ilta klo 
18 alkaen.
Palveleva kirje: PL 210, 00131 Helsinki.
Palveleva chat (arkisin klo 12–20) ja
Palveleva netti löytyvät osoitteesta:
kirkonkeskusteluapua.fi

Seurakuntatyön  erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
 Kari Rekilä, p. 050 5211 065
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
 Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Anne Kellokumpu, p. 050 4305 178
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
 Taavi Aalto, p. 040 5747 118
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
 Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
 Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
 puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. oppilaitospastori Jenni Siljander, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni
   Salla Havukainen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja vs.   

Pauliina Sormunen, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, 
p. 044 3161 557

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
 Hannele Lusikka, p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
 Risto Tabell, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
 Hanna Fähnrich, p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Kastetut 
Tuomiokirkko: Aleksi Viljo Ju-
hani Manninen, Mia Aman-
da Loviisa Pakanen, Leon Elliot 
Vanhatalo.
Haukipudas: Nooa Oliver Luok-
kanen, Jesper Ilmari Johannes 
Lopakka, Minttu Maria Riepula.
Karjasilta: Milea Leila Sutela, 
Olli Juho Iivari Timonen.
Kiiminki: Eeli Viljami Seppä-
nen, Ada-Sofia Marjeta, Inka 
Aino Maria Säkkinen.
Oulujoki: Isla Emilia Aurora Ku-
rikka, Bea Alexandra Pahtamaa, 
Viivi-Linnea Elisabet Tukkinie-
mi, Milja Erika Josefiina Viitala, 
Louna Sylvia Virpi.
Oulunsalo: Eetu Aleksanteri 
Kalliosalo, Emma Anna Marjat-
ta Malkamäki, Wilma Ida Alek-
sandra Pohto, Jaakko Viljamin-
poika Ritola.
Tuira: Erin Isabella Bernadet-
te Collins, Anni Karoliina Han-
hela, Aada Emilia Keränen, Em-
mi Ada Lilian Pitkäaho, Manuel 
Kaarlo Tapani Päkkilä, Elmo Vil-
jami Schroderus, Miko Veli Ben-
jamin Slesar, Luukas Eero Mati-
as Terho, Peppi Ida Olivia Vid-
gren.

Vihityt
Karjasilta: Jouni Tapani Räisä-
nen ja Tarja Hannele Huovinen, 
Antti Sakari Ylikauma ja Maria 
Katariina Raitio.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Aarne Olavi Jär-
velä 92, Eino Erkki Emil Keinä-
nen 95, Liisi Katariina Päivärin-
ta 99, Taimi Virpi 81.
Haukipudas: Eila Kyllikki Iso-
hookana 87, Elvi Annikki Lah-
tela-Rivinoja 67.
Karjasilta: Muisto Albert Hava-
na 90, Ilta Helmi Marjatta Huh-
tala 79, Pentti Heikki Kojo 76, 
Heimo Turpeinen 92, Lauri Mat-
ti Ylisiurua 70.
Oulujoki: Reino Henrikki Tihi-
nen 70, Erkki Tomperi 71.
Oulunsalo: Eino Olavi Autio 73, 
Mirja Paalanen 100.
Tuira: Irja Susanna Paavonperä 
95, Veera Elisabet Vanhainen 88.

Oulun seura-
kunnissa jär-
jestetään lap-
siperheille  
lastenhoito-
apua. Van-

hempi voi viedä lapsen lap-
siparkkiin esimerkiksi kau-
passa käynnin tai parturin 
ajaksi. 

Lapsiparkkitoimintaa on 
tarjolla Haukiputaan, Kii-
mingin ja Oulujoen seura-
kunnissa noin kerran kuu-
kaudessa. 

– Lapsiparkin avul-
la vanhemmat, joilla ei ole 
tukiverkkoa, saavat omaa 
aikaa. Se voi olla vanhem-
malle henkireikä, Hauki-
putaan seurakunnan lapsi-
työnohjaaja Outi Palokan-
gas kertoo.

Aikaa leikkiä 
ja touhuta
Lapsen voi tuoda lapsipark-
kiin koko ajaksi tai vain 
osaksi aikaa. Toimintaa on 
paikasta riippuen kahdesta 
kolmeen tuntiin. 

Lapsiparkki antaa 
omaa aikaa vanhemmalle
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ELÄMÄN POLKU

Lapsiparkissa leikitään 
ja tarjolla on myös ikätason 
mukaista toimintaa. Yh-
dessä voidaan esimerkiksi 
askarrella tai pelata. Parkis-
sa myös hiljennytään kris-
tillisen opin mukaisesti. 

– Toimintaa tehdään 
kuitenkin lasten ehdoilla ja 
lasten mielenkiinnon mu-
kaan, Oulujoen seurakun-

nan lapsityönohjaaja Maa-
ret Sulkala korostaa. 

 
Haukiputaalla
Alle kouluikäisten lapsi-
parkki Wirkkulassa (Kirk-
kotie 10). Seuraavat kerrat 
ma 6.11. ja la 9.12. klo 10–
13. Ilmoittautuminen edel-
liseen keskiviikkoon men-
nessä p. 040 512 8224.

Oulun tuomiokirkossa
W.A. Mozart: Requiem la 4.11. klo 20 ja 22. 
Muhoksen kamarikuoro, Tuomiokirkon kamarikuoro, 
Oulunsalo Ensemble sekä solistit. Ohjelma 10 €.
Uskonpuhdistuksen muistopäivän messu 
su 5.11. klo 10. Kanttoreista koottu lauluryhmä.
Yhteislaulutilaisuus Uskonpuhdistuksen 
muistopäivänä su 5.11. klo 16 Tuomiokirkossa. 
”Tuntematon sotilas” -konsertti ti 7.11. klo 19. 
Virtuoso ja Tornion mieskuoro. Ohjelma 10 €.
”Sovinnon aurinko” – Puolustusvoimien alueellinen 
kirkkojuhla  pe 10.11. klo 18. Reserviläiskuoro ja 
Lapin sotilassoittokunta

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Kiimingissä
Iltaparkki 3–7-vuotiail-
le lapsille Kirkkopirtissä 
(Kirkonniementie 6). Seu-
raava iltaparkki on ke 8.11. 
klo 17.30–19.30. Parkkiin 
ilmoittaudutaan etukäteen 
saman viikon ma ja ti klo 
9–15 p. 040 743 1902. 

Oulujoella
Lapsiparkit ovat suunnat-
tu vuosina 2011–2015 syn-
tyneille lapsille. 

Heikkilänkankaan 
seurakuntakodissa (Kyy-
tipojantie 2) ke 22.11. klo 
8.30–11 ja ti 12.12. klo 
17–19. Ilmoittautuminen 
p. 050 533 6852 viimeis-
tään edeltävänä arkipäivä-
nä klo 8–11, poikkeuksena 
12.12. ilmoittautuminen jo 
pe 8.12. 

Myllyojan seurakunta-
talossa (Koivumaantie 2) 
tiistaisin klo 8.30–11, seu-
raavat kerrat 21.11. ja 12.12. 
Ilmoittautuminen p. 050 
433 4092 edeltävänä maa-
nantaina klo 8–11.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
ma–to klo 9–12
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a,
Keskustan srk-talo
Isokatu 17,
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71,
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2,
Vanha pappila  
Asemakatu 6

OULUN
TUOMIOKIRKKO-
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset 

Messu su 22.10. klo 10, Ou-
lun tuomiokirkko. Toimit-
taa Anna-Mari Heikkinen. 
Lähetys www.virtuaali-
kirkko.fi.
Messu su 22.10. klo 13, Hei-
nätorin srk-talo. Toimittaa 
Anna-Mari Heikkinen. 

Hengelliset tilaisuudet
Elämän lähteellä – Sanaa ja ru-
kousta su 22.10. klo 17–20.30, 
Keskustan srk-talo. 
Taize-henkinen hiljaisuuden 
rukoushetki su 22.10. klo 18–19, 
Keskustan srk-talo. 

Lapsille ja lapsiperheille

Isokadun perhekerho to 
19.10. klo 10–11.30, Keskus-
tan srk-talo.

 
Aikuisille

Heinäpään eläkeläisten 
kerho to 19.10. klo 10.30–
12, Heinätorin srk-talo. 
Kerhossa on pieni hartaus-
hetki, viikoittain vaihtuvaa 
kerho-ohjelmaa ja ajatus-
ten vaihtoa sekä kahvit.  
Intiön eläkeläisten kerho 
to 19.10. klo 12.30, Intiön 
srk-koti. Kaikille eläkeläi-
sille avoin kohtaamispaik-
ka. Kerhossa keskustelua 
alkuhartauden jälkeen ja 
lopuksi kahvitarjoilu.  

Apua ja tukea 
tarvitseville
Tuomiokirkon diakonian ajan-
varaus ma 23.10. klo 9–11, Kes-
kustan srk-talo. Ajanvaraus ta-

Silmukka 
tiistaina 24.10. klo 10–13 Oulun tuomiokirkon kryptassa. 
Silmukkalaiset tekevät ihania käsitöitä, joista saatava 
myyntituotto menee lähetystyön hyväksi. 
Tervetuloa rohkeasti mukaan iloiseen
joukkoomme. 

myyntituotto menee lähetystyön hyväksi. 
Tervetuloa rohkeasti mukaan iloiseen
joukkoomme. 

perjantaisin klo 17–21 Vanhassa pappilassa, 

käynti Isokadun puoleisesta ovesta.  

Pelikahvila 12–18-vuotiaille nuorille. Erilaisia lautapele-

jä esim. Carcassonne, Menolippu, Rappakalja, Monopoly, 

Shakki, yms. sekä tietenkin 8-jalkainen PoolBiljardi.

Iloista seurustelua ja pelailua kahvikupposen ohessa!

Illasta saat tarvittaessa rippikoulumerkinnän.

Paikalla aina erityisnuorisotyöntekijä sekä apuohjaajia.

Tervetuloa viihtymään yksin tai porukalla!

 

Nuorten ilta 
  – pelikahvila 

tiistaisin klo 14.30–17 Vanhan pappilan Kivijalassa, 

osoitteessa Isokatu 17 G (n. 200 m Valkeasta). 

Olohuone yläasteikäisille. Tervetuloa koulun jälkeen 

pelailemaan, viihtymään tai vaikka tekemään läksyt.

Viihdykkeinä biljardi, lautapelejä ja musiikkia. 

Tarjoamme kaikille ilmaisen välipalan. 

TiistaiStoppi

Freeim
ages

Otetaan vastaan 
hyväkuntoisia 
huonekaluja, 

kotitaloustavaraa, 
liinavaatteita, 

astioita ja 
koriste-esineitä.

Yhteydenotot:  Tuiran 
seurakunnan diakoniatyöntekijä 

Sami Riipinen, p. 040 5747 149.

Tavarat lahjoitetaan Diakonian 
päivässä perjantaina 20.10. 
Pyhän Tuomaan kirkossa. Puhu, se auttaa

Palveleva puhelin 0400 22 11 80

Eroryhmä aikuisille
Keskustan seurakuntatalo, Isokatu 17,
Perheasiain neuvottelukeskus, 3. krs.

Eroryhmässä käsitellään keskeisiä eroon 
liittyviä teemoja ja etsitään voimavaroja arkeen.

Seuraava eroryhmä alkaa marraskuussa 2017 perhe-
asiain neuvottelukeskuksessa, Isokatu 17. Kokoontu-
miskerrat ovat tiistaisin klo 15.30–17. Kokoontumis-
päivät ovat 14.11., 21.11., 28.11., 7.12., 12.12., 19.12., 9.1., 
16.1., 23.1. ja 30.1. Ryhmään otetaan max. 8 henkilöä, 
joiden parisuhde on päättynyt eroon. Ryhmään voi-
daan ottaa vain toinen puolisoista. Vertaisryhmässä 
jaetaan eroon liittyviä kokemuksia ja tuetaan selvi-
tymistä erokokemuksesta.

 Ilmoittautumiset 3.11. mennessä p. 044 3161 557 
klo 9–12, keskiviikkoisin myös klo 13–16.

Tiedustelut Eija Mukka, eija.mukka@evl.fi

Seniorien 
laulupiiri
perjantaina 20.10. klo 10–11 
Keskustan seurakuntatalon juhlasalissa.
Seniorien laulupiiri on kaikille avoin 
lauluryhmä, jossa jokainen saa nauttia 
laulamisesta. Laulupiirissä lauletaan 
yhteislauluja erilaisista laulukirjoista. 

Tervetuloa nauttimaan yhteislaulun riemusta!
Lisätietoja antaa kanttori Henna-Mari Sivula,
p. 040 7450 160.

W. A. Mozart 
REQUIEM 
pyhäinpäivänä la 4.11. klo 20 ja klo 22
Oulun tuomiokirkossa
(jälkimmäinen esitys näkyy myös www.virtuaalikirkko.fi)

Virva Puumala, sopraano
Pirjo Mäntyvaara, altto
Péter Marosvári, tenori
Jarkko Metsänheimo, basso

Muhoksen Kamarikuoro ja 
Tuomiokirkon Kamarikuoro
Oulunsalo Ensemble, 
konserttimestari Sinikka Ala-Leppilampi
Musiikinjohto Lauri-Kalle Kallunki

Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €

Ekumeeninen 
jumalanpalvelus 
torstaina 26.10. klo 19 
Tuiran kirkossa.

Toimittaa Veijo Koivula 
ja ekumeeninen työryhmä.
Kirkkokahvit.

Vanhan pappilan lähetyspiiri
torstaisin klo 13–14.30 Vanhassa pappilassa
Syksyn alustajat:
 19.10. Ap. t. 22 Jyrki Vaaramo
26.10. Ap. t. 23 Risto Tabell
2.11. Ap. t. 24 Liisa Karkulehto
9.11. Ap. t. 25 Jonna Piirainen
16.11. Ap. t. 26 Pasi Kurikka
23.11. Ap. t. 27 Maija Aittola
30.11. Ap. t. 28 Jouko Lankinen
7.12. Itsenäisyyspäivä Anneli Nieminen
14.12. Joulujuhla Henna-Mari Sivula

Pixabay

loudellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 p. 044 3161 419. 
Työttömien ja eläkeläisten ate-
ria ke 25.10. klo 11–12, Keskus-
tan srk-talo. Aterian hinta 2 €.
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Kreettan 
kammarin 
konsertti 
lauantaina 21.10. 
klo 18 kirkossa.

Laura Kangas 
barokkiviulu ja 
Laura Röntynen 
cembalo.

Vapaa pääsy! 

Ohjelmat 10 / 7 €!

HAUKIPUTAAN
SEURAKUNTA

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6
Leirikeskus Suvela
Pasontie 40
Jäälin kappeli
Rivitie 9
Vanha koulu
Kirkonniementie 6
Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

KIIMINGIN
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Messu su 22.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Seija Helomaa, 
avustaa Marika Huttu, kantto-
rina Jarkko Metsänheimo, Rus-
kakööri, johtaa Risto 
Ainali.
Raamattupii-
ri to 19.10. klo 
11, seurakun-
takeskuksen 
monitoimisa-
lissa.
Lähetyspiiri to 
19.10. klo 13, Mon-
tin-salissa.
Lähetyksen lauluilta to 
26.10. klo 18 Ulla ja Rauno Junt-
tilalla, Vehkatie 6.

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Messu su 22.10. klo 10 kirkossa. 
Liturgi Saila Karppinen, avustaa 
Leena Brockman, messudiako-
ni Paula Hiltunen, kanttori Lau-
ra Alasaarela. Pystykahvit mes-
sun jälkeen.
Raamattupiiri keskiviikkoisin 
klo 18, srk-keskuksessa. 

Musiikki
Eläkeläisten musiikkipiiri to 
26.10. klo 13, srk-keskuksessa. 

Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho syyslomaviikol-
la ke 25.10. klo 10–11.30, Wirk-
kulassa. 

Apua ja tukea 
tarvitseville
Operaatio Joulun Lapsi -keräys. 
Ks. ilmoitus.

Aikuisille
Seurakuntakerhot to 19.10. klo 
13 Kellon srk-koti, to 19.10. klo 13 
srk-keskuksessa
Aamupuuro-Akatemia ei ko-
koonnu ma 23.10. syyslomavii-
kolla.
Kellon diakonia ja lähetyspii-
ri ma 23.10. klo 13-14.30 
Kellon srk-kodilla. 
Huom! Muuttu-
nut aika.
Juttukahvila 
ke 25.10. klo 13, 
Martinniemen 
srk-kodissa.
Naisten iltapäi-
vä tiistaisin klo 14, 
Wirkkulassa. 
Lähetyspiiri perjantaisin 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16,
ke 18.10. klo 9–14
p. (08) 5471 185
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seurakun-
ta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10
Seurakuntakeskus, 
Wirkkula
Kirkkotie 10
Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2
Kellon srk-koti 
Kylätie 8 Perhekerho

 syyslomaviikolla

 keskiviikkona 25.10. 

klo 10–11.30

Wirkkulassa. 
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klo 12.30, srk-keskuk-
sen Poijussa.

Ry:n toimintaa: 
Haukipudas: 
seurat su 22.10. 
klo 16 ry:llä. Jo-
kikylä: seurat 

su 22.10. klo 17 
ry:llä.

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakoniatyön ajanvaraus 
talou dellisissa asioissa maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 7008 
151.

Työttömien ja pienitu-
loisten ruokailu ma 

23.10. klo 11–12, 
Jäälin kappelissa. 

Ateria 3 €.
Työttömien ja 
pienituloisten 

aamupuuro ma 
23.10. klo 9.15–

10.15 Kiimingin Van-
hustentaloyhdistyk-

sen kerhohuoneella, Kivitie 
1 (sisäänkäynti Kiertotien puo-
lelta), maksuton.

Lapsille ja lapsiperheille
Perhekerho to 19.10. klo 9.30–11 
Jäälin kappelilla. 
Perhekahvila pe 20.10. klo 9.30–
11 Kirkkopirtillä.
Pyhäkoulu su 22.10. klo 12 Kirk-
kopirtillä.
Päiväkerhot, perhekerhot, per-
hekahvilat ja esikko-ryhmä ei-
vät kokoonnu syyslomaviikolla 
(vko 43).

Varttikirkko 

pe 20.10. klo 18.30 

srk-keskuksella, 

musiikki nuorten

 musaryhmä.

Aikuinen usko -leiri 
24.–26.11. Juuman leirikeskuksessa. 

Mitä hengellisyys merkitsee sinulle? Millaista on sinun 
uskosi? Kaipaatko hiljentymistä? Viikonlopun aikana 
pohdimme hengellisiä kysymyksiä. Leirimme arvoja 
ovat hyväksyminen, tasavertaisuus ja toistemme 
kunnioittaminen. Tule leirille, joka on tarkoitettu 
15–100-vuotialle rippikoulukoulun käyneille. 
Leirin aiheet kokoamme etukäteistapaamisessa tiistaina 
14.11. klo 18 Haukiputaan srk-keskuksessa. 
Leirimaksu 55 € (sis. kuljetukset, täysihoidon, ohjelman ja 
tapaturmavakuutuksen). 
Ole rohkeasti yhteydessä jos tulee kysyttävää. 
Ilm. 6.11. mennessä nettisivuilla oulunseurakunnat.fi 
tai Pekalle, p. 045 1393 478, Tarjalle, p. 040 824 5861 tai 
Johannalle, p. 045 1393 993.

Pixabay

Operaatio Joulun Lapsi 
kerää joululahjoja Romanian ja Moldovan 
vähävaraisille lapsille. 
Lahjoitukset kerätään 16.10. –13.11. välisenä aikana. 
Ohjeet Haukiputaan srk-keskuksesta tai 
Haukiputaan seurakunnan Facebook -sivuilta. 
Lisätietoja: www.joulunlapsi.fi tai 
diakoniaopiskelija Karita Isolalta, p. 044 7310 232.

Armoa! 
 

Tervetuloa uskonpudistuksen muistopäivän 
messuun 5.11. klo 10 Kiimingin kirkossa.

Messu on reformaation juhlavuoden päätösmessu. 
Juhlavuoden teemana on ollut Armoa!
Tämä pyhä palauttaa meidät uskomme 

perusasioiden äärelle. 
 

Messussa saarnaa Juhani Alaranta, 
liturgina Seija Helomaa. 

Musiikista vastaavat kanttori Sari Wallin ja 
Poikakuoro Pohjantähdet johtajanaan Olli Heikkilä. 

Naisten ilta 
perjantaina 27.10. klo 18–21 
Jäälin kappelilla (Rivitie 9). 

Vieraana kirjailija TM 
Anna-Liisa Valtavaara aiheenaan 
Kiltteyden kivuissa aikuisena naisena ja 
Huolehtiminen hyvän elämän esteenä. 

Luentojen välissä tarjolla 
iltapala (5 €). 

Tervetuloa!

Harrastukset ja kerhot
Nuorten Yökahvila ja vartti-
kirkko pe 20.10. klo 18.30–22 
srk-keskuksessa. 
Juttunurkka ma 23.10. klo 10–13 
Jäälin kappelin nuortentila. Yh-
dessäoloa kahvikupposen äärellä.
Naisten kasvuryhmä ti 24.10. 
syyslomalla. Osallistumme pe 
27.10. Naisten iltaan.
Mielenterveyskuntoutujien 

omaisryhmä ke 25.10. klo 13–
14.30 Jäälin kappelissa. Avoin 
vertaistukiryhmä.
Diakoniapiiri leipomistalkoot 
to 26.10. klo 8– Jäälin kappelin 
keittiössä.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 22.10. klo 
17 seurat Kiimingin ry, Alpo Iso-
talus ja Esko Mattila.

Naisten ilta 
perjantaina 27.10. klo 18–21 
Jäälin kappelilla (Rivitie 9). 

 aiheenaan 
Kiltteyden kivuissa aikuisena naisena ja 
Huolehtiminen hyvän elämän esteenä. 

Luentojen välissä tarjolla 

Flickr

M
axpixel
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Rakastetut, ihanimmat ja tutut runot kaikilta 
vuosikymmeniltä!  Nyt on mahdollisuus heittäytyä 
suomalaisen lyriikan maailmaan. Mukana myös tuoretta 
ja outoa suomalaista runoutta ja laululyriikkaa. Runoja 
esittävät Marjukka Hamari, Väinö Kokkonen, Maija 
Karppinen, Arja Alakontiola, Rita Magga-Kumpulainen ja 
Juha Vähäkangas. Musiikista vastaa Jenni Koskenkorva 
bändeineen. Runoilta on osa OuluGospel - tapahtumaa. 
Tervetuloa! Vapaa pääsy!

KARJASILLAN
SEURAKUNTA
Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39
Kastellin kirkko
Töllintie 38
Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9
Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta. 
Diakonian avustusvas-
taanotolle voi varata 
ajan silloin, kun tarvitset 
apua, neuvontaa ja 
ohjeita taloudelliseen 
tilanteeseesi.

MENOT OULUN SEURAKUNNISSA  | 19.–26.10.2017

Jumalanpalvelukset
Messu su 22.10. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Toimittaa Esa Ne-
vala, saarnaa rovasti Jorma Ki-
viranta, avustaa Kimmo Kieksi, 
kanttorina Juha Soranta ja Sir-
pa Ilvesluoto, Rauhanyhdistyk-
sen kirkkopyhä. Seurat Timo 
Määttä. 
Messu su 22.10. klo 10,  Kastel-
lin kirkko.  Toimittaa Erja Oikari-
nen, avustaa Juha Vähäkangas, 
kanttorina Riitta Piippo, musii-
kissa avustaa Mikael Säily, sello. 
Messu su 22.10. klo 12, Pyhän 
Andreaan kirkko.  Toimittaa Er-
ja Oikarinen, avustaa Kimmo 
Kieksi, kanttorina Eeva-Maija 
Sorvari. Kolehti kristittyjen yh-
teiseen työhön oikeudenmukai-
sen maaiman puolesta Vastuu-
viikolla Suomen Ekumeenisen 
Neuvoston kautta. 

Hengelliset tilaisuudet
Maikkulan raamattupiiri to 
19.10. klo 18,  ja 26.10. klo 18,  
Maikkulan kappeli.
Hartaus Caritas-Kodissa pe 
20.10. klo 13, Kapellimestarin-
katu 2.  Hartaus  Kimmo Kieksi 
Karjasillan seurakunnasta. 
Raamattupiiri ke 25.10. klo 18, 
Karjasillan kirkko.
Raamattupiiri, to 26.10. klo 13, 
Kastellin kirkko.
Herännäisseurat su 22.10. klo 
15, Karjasillan kirkko. 
Hanna-rukousryhmä to 26.10. 
klo 19, Kastellin kirkko.  Hanna-
rukousryhmä kokoontuu Kas-
tellin kirkossa  joka toinen tors-
tai klo 19. Vetäjänä toimi Ma-
ri Vakkilainen, p. 050 303 5243.
Rauhanyhdistyksen toimintaa: 
Kirkkoseurat pe 20.10. klo 19, 
Kastellin kirkko, Keijo Nissilä ja 
Timo Määttä.  Ompeluseurat to 
26.10. klo 18, Karjasillan kirkko.

Lapsille ja lapsiperheille
MessuPyhis su 22.10. klo 10, 
Kastellin kirkko.
PerhePyhis  su 22.10. klo 15,  
Lämsänjärven leirikeskus. Toi-
minnallinen iltapäivä luonnon 
äärellä. Mukaan omat eväät, jo-
ka kerta makkaranpaistomah-
dollisuus. Kutsumme mukaan 
koko perheenä tai isommat lap-
set itsekseenkin. Kokoonnum-
me 3.12. saakka. Lämpimästi 
tervetuloa! 

Aikuisille
Eläkeläisten kerho to 19.10. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko. 
Kastellin eläkeläisten kerho to 
19.10. klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 26.10. klo 
13, Karjasillan kirkko.

Aamupuuro torstaisin klo 9 Karjasillan kirkossa, perjantaisin klo 9 Pyhän Andreaan kirkossa. 

Maakotkantie

Kaukovainion 
ostoskeskus

M
erikotkantie

Kiilakiventie

M
et

sä
nku

nin
ka

an
tie

Postiljoonintie

Snellmannintie

Lintulam
m

entie

Kaislatie

Kihokkitie

Karjasillan 
kirkko

Poikkimaantie

Tervetuloa bussilla kirkkoon!

MessuBussi 
MessuBussi on ilmainen. 
REITTI:  LÄHTÖ: Caritas Palvelukoti (klo 9.10) - KAUKOVAINIO 
ostoskeskus (klo 9.20) > Merikotkantie > Maakotkantie > HII-
RONEN Kiilakiventie > Metsänkuninkaantie > Kiilakiventie > 
Poikkimaantie (suuntaan Äimärautio, Höyhtyä) > MÄNTYLÄ 
Snellmanintie > Postiljoonintie (kääntöpaikka) > Snellmanintie 
> LINTULA Lintulammentie > Kaislatie > Kihokkitie > NOKELA 
Lintulammentie  > Nokelantie 39 (Karjasillan kirkko) 
PALUU: Karjasillan kirkko (klo 11.35) > Caritas Palvelukoti > Jout-
sentie > Merikotkantie > Kaukovainion ostoskeskus (Hiirihau-
kantie) > Merikotkantie > Maakotkantie > Kiilakiventie > Met-
sänkuninkaantie > Kiilakiventie > Poikkimaantie (suuntaan Äi-
märautio, Höyhtyä) > Snellmanintie > Postiljoonintie (kääntö-
paikka) > Snellmanintie > Lintulammentie > Kaislatie > Kihokki-
tie > Lintulammentie > Nokelantie 39 (Karjasillan kirkko).

Snellmannintie

Varrella virren: 
”Jumala ompi linnamme” 
– Lutherin virret 
ke 1.11. klo 18.30 
Karjasillan kirkossa.
Lauluillassa tutustutaan mo-
nipuolisesti uskonpuhdistaja 
Martti Lutherin sanoittamiin
jykeviin virsiin.

”Tämä huone, tämä hetki”
ti 10.11. klo 19 Karjasillan kirkossa
Jukka Leppilampi & Marzi Nyman & 
Tove Leppilampi
Luvassa on 
intensiivi-
nen ja sie-
lukas kon-
sertti. Nel-
jän vahvan ja 
persoonalli-
sen artistin 
tulkitsemi-
na kuullaan 
lauluja Juk-
ka Leppilammen uusimmalta levyltä Tämä huo-
ne, tämä hetki, ainutlaatuisia versioita Leppilam-
men klassikkokappaleista sekä aivan uusia julkai-
semattomia lauluja. Psalmien improvisoiminen ja 
ennen julkaisemattomat laulut tekevät Jukka Lep-
pilammen marraskuisen kiertueen jokaisesta illas-
ta yllätyksen. 
Liput 15 € ennakkoon Lippu.fi, 20 € ovelta

Pyhän äärellä?
on neljän illan kokonaisuus, jossa tutustumme yhdessä 
ihmetellen seurakunnan jumalanpalveluselämään konk-
reettisten esimerkkien kautta ja kokemuksia jakaen. Kolmas 
ilta ti 31.10. klo 18 käsittelee rukousta  jumalanpalvelukses-
sa.  Seuraavan illan teemana on ehtoollinen osana  jumalan-
palvelusta. Kokoonnumme noin kuukauden  välein Karjasil-
lan kirkon seurakuntasalissa. Olet lämpimästi tervetullut!

Salibandy
-kurssi 1.–2.-lk 
lauantaina 21.10. klo 9.30–10.30 
Metsokankaan koulussa, 
Metsänhoitajantie 5.  
Mukaan maila ja sisäpelikengät.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
Juha Kivirasi, p. 040 5752 713, 
juha.kivirasi@evl.fi.

Isä -lapsi 
-sählykerho 
perjantaina 20.10. 18–19.30 
Lintulammen koulussa.

-kurssi 1.–2.-lk 
lauantaina 21.10. klo 9.30–10.30 
Metsokankaan koulussa, 

Mukaan maila ja sisäpelikengät.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
Juha Kivirasi, p. 040 5752 713, 

perjantaina 20.10. 18–19.30 

Auttavat kädet 
maanantaina 23.10. klo 13 Karjasillan kirkossa. 
 
Oletko kiinnostunut vapaaehtoistyöstä Karjasillan 
seurakunnan alueella? 
Etsitkö paikkaasi ja haluaisit tutustua seurakunnassa 
jo vapaaehtoistyötä tekeviin? 
Tule mukaan avoimeen kokoontumiseemme!
Aloitamme hiljentymisellä ja sen jälkeen jaamme 
kahvittelun lomassa kuulumisia.

Apua ja tukea 
tarvitseville
Aamupuuro torstaisin klo 9–10 
Karjasillan kirkko ja perjantai-
sin klo 9–10 Pyhän Andreaan 
kirkko. Jos olet kiinnostunut va-

paaehtoisena toimimisesta aa-
mupuuron järjestelyissä, ota 
yhteyttä diakoniatyöntekijöi-
hin Seppo Meriläinen, p. 044 
7884 035 tai Päivi Rahja, p. 044 
3161 457.
  

Perheiden 
pyhäinpäivä-
tapahtuma
torstaina 2.11. klo 18 ja 
perjantaina 3.11. klo 10 

Lämsänjärven 
kaupunkileirikeskuksessa

Tervetuloa elämään hetki 
pyhäinpäivän teeman äärellä. 

Käsittelemme surua ja kuolemaa 
lempeästi lapsille sopivin tavoin. 
Tarjolla on munkkeja ja mehua. 

Tapahtumaan on hyvä varata 
mukaan ulkovaatteet.

17RAUHAN TERVEHDYS  |  Nro 31  |  19.10.2017



18 RAUHAN TERVEHDYS  |  Nro 31  |  19.10.2017

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89, 90650 Oulu
oulujoenseurakunta
@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14,
Hintan sakastissa

Ylikiiminki
Kirkkomäki 12 
Avoinna sop. mukaan
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop. mukaan 
piirikappalainen
p. 040 1921 158

OULUJOEN 
SEURAKUNTA

OULUNSALON 
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Seurakuntakerhon sijaan to 
19.10. klo 11 vietämme Varja-
kan hukkumisonnettomuuden 
110 v. vuosipäivää. Petri Sato-
maa, Anna-Kaisa Pitkänen. Ks. 
ilmoitus.
Hartaus to 19.10. klo 13.30, Tep-
pola. Hanna Vapaavuori, Anna-
Kaisa Pitkänen. 
Messu su 22.10. klo 10, kirkko. 
Toimittaa Jukka Joensuu, avus-
taa Tapio Kortesluoma, kantto-
ri Anna Kälkäjä, Uusi Ääni -kuo-
ro, kirkkoväärti Veikko Pitkälä. 
Seurakuntakerho ja arkilou-
nas to 26.10. klo 11, seurakun-
nan Toimitalo. Riitta Markus-
Wikstedt, Maija Sivula.

Lapsille ja lapsiperheille
Perhepäivähoitajien ja lasten 
parkkikerho to 19.10. klo 9, seu-
rakunnan Toimitalo. 
Repun perhekerho to 19.10. klo 
9.30, Reppu.
Huom. 23.–29.10. ei ole kerho-
toimintaa.

Aikuisille
Kyläkamari ma 23.10. 
klo 11 Pysäkki, 
Kauppiaantie 5. 
Paikalla myös 
SPR:n Ter-
veyspointti.
Neulontaa ja 
matkakump-
panuutta ti 
24.10. klo 13, Py-
säkki.  
Lähetysilta ekumeeni-
sen vastuuviikon merkeissä 
ke 25.10. klo 18, Pysäkki. Eku-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi
Diakoniatyön ajan-
varaus ja yhteydenotto
Riitta Markus-Wikstedt 
p. 044 7453 848
Maija Sivula 
p. 044 7453 853
Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2
Toimitalo
Vattukuja 2
Reppu
Opintie 2
Pysäkki
Kauppiaantie 5

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Messu su 22.10. klo 10, Oulujo-
en kirkko. Toimittaa Vesa-Ta-
pio Palokangas, avustavat Ant-
ti Leskelä ja Eija Röning, kant-
tori Lauri Nurkkala. Radio Dei. 
Kirkkoherranvaalin vaalinäy-
te.  Kirkkokahvit Myllyojan srk-
talossa. 
Messu su 22.10. klo 10, Yli-Iin 
kirkko. Toimittaa Anna-Maria 
Veijo, kanttori Anja Hyyryläi-
nen. 
Sanajumalanpalvelus su 22.10. 
klo 10, Ylikiimingin kirkko. Toi-
mittaa Olavi Isokoski, kanttori 
Leo Rahko. 

Lapsille ja lapsiperheille
Päiväkerhot, pikkukoulut, per-
hekerhot ja nuorten kerhot löy-
tyvät  nettiosoitteesta: www.ou-
lunseurakunnat.fi/oulujoenseu-
rakunta/lapset-ja-perheet.

Aikuisille
Seurakuntakerho to 19.10. klo 
10, Huonesuon srk-koti. 
Liikunnallinen vertaistukiryh-
mä mielenterveyskuntoutu-
jille to 19.10. klo 11, Hintan srk-
talo. Pelataan yhdessä erilai-
sia pallopelejä ja tutustutaan 
toisiimme. Ryhmään on vapaa 
pääsy, ei ilmoittautumista. Mu-
kana diakoniatyöntekijät Eija 
Röning ja Anna-Maija Sälkiö. 
Lämpimästi tervetuloa! 

Musiikki
Laulukerho to 19.10. klo 10, Yli-
kiimingin srk-talo.
Lapsikuoro to 19.10. klo 17, Yli-
kiimingin srk-talo. 
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meenisella vastuuviikolla kir-
kot tuovat esille naisten ja tyt-

töjen puheenvuoroja eri 
puolilta maailmaa. 

Tule kuuntelemaan 
heidän tarinoi-
taan! Lähetysil-
lassa myös kahvi-
tarjoilu.
 

Apua ja tukea 
tarvitseville

Diakonian aamupuu-
ro ti 24.10. klo 9, Pysäkki. 

Oulunsalolaisille vähävaraisille 
perheille ja yksinasuville. Puu-

ron lisäksi ateriaan kuuluu lei-
pä lisukkeineen, kahvi tai tee. 
Paikalla on diakoniatyöntekijä.

Muut menot 
Herättäjäyhdistyksen toimin-
taa: Herättäjän kirkkopyhä 
(messu, kahvit ja seurat) klo 10
alkaen Kempeleen Pyhän Kol-
minaisuuden kirkossa, Pirilän-
tie 190, Kempele.
Rauhanyhdistysten toimintaa : 
Kirkonkylä: Su 22.10. klo 16 seu-
rat ry:llä. Ke 25.10. klo 12 varttu-
neiden kerho ry:llä.

3. vaalisijalle asetetun Vaalan seurakunnan 
kirkkoherran Vesa-Tapio Palokankaan vaalinäyte 
on Oulujoen kirkon messussa su 22.10. klo 10.

Vaalipäivä su 5.11.2017

Ennakkoäänestys
Ma–pe 30.10.–3.11. klo 9–18 Oulujoen seurakunnan 
kirkkoherranvirastossa, Hintantie 89.
Katso muut ennakkoäänestyspaikat vaalisivuilta.

Vaalipaneeli  
su 29.10. klo 18 Myllyojan seurakuntatalolla,  
Koivumaantie 2.

Kotiäänestys  
30.10.–3.11. Kotiäänestystä tarvitseva voi pyytää sitä  
viimeistään 27.10. mennessä soittamalla  
kirkkoherranvirastoon p. 08 531 3500.

Äänioikeutettuja 
ovat täysi-ikäiset Oulujoen  
seurakunnan jäsenet.

Tarkemmat tiedot vaaleista ja  
ehdokkaista netissä! www.oulunseurakunnat.fi/vaalit

KIRKKOHERRANVAALI
Oulujoen seurakunnan 

Yksin armosta – mutta 
kovasti työtä tehden.”
Vesa-Tapio Palokangas

“

kirkkoherranvirastoon p. 08 531 3500.

www.oulunseurakunnat.fi/vaalit

Teesien naulaaja 
Martti Luther 

Pekka Kinnusen Luther-esitelmä keskiviikkona 
25.10. klo 18–20 Oulunsalon Toimitalon 
Yläsalissa. Kahvit klo 17.30

•  Etätyöskentelyä Coburgin linnasta –    
 Augsburgin valtiopäivät 

• Lutherin kädenjälki tunnustuskirjoissa 

• Lutherin pöytäpuheet – höysteitä aterioilla 

• Vielä kerran Eislebeniin – Lutherin kuolema

Varjakan 
hukkumis-

onnettomuuden 
110-v. 

vuosipäivä 
torstaina 19.10. klo 11.

Kokoontuminen 
hautausmaalle muistoki-
ven luo. Seppeleen lasku.

Kahvit Yläsalissa.
Katsaus Varjakan sahan 

historiaan.

Lähetysilta 

ke 25.10. klo 18 

Pysäkillä.

Naisten ja tyttöjen 

puheenvuoroja 

eri puolilta 

maailmaa. 

Isänmaamme Suomi 
torstaina 19.10. klo 13 Myllyojan seurakuntatalossa. 
Runot, Oulun Seudun Lausujat: Marketta Kolehmainen, 
Kirsti Kämäräinen, Kyllikki Lantto ja Tuula Reiniharju. 
Hartaus Olavi Isokoski. Vapaaehtoinen kahvimaksu 
oman seurakunnan diakoniatyölle.   

Omaishoitajaryhmä
torstaina 19.10. klo 13.30–15 Pysäkillä. 
Ryhmä omaishoitajille ja etäomaishoitajille. 
Lisätiedot: Maija Sivula, p. 044 7453 853.

Soppatykkipäivä
torstaina 2.11. klo 12 

Varjakan Grillin pihalla, Muikuntie 2, Varjakka.
Myytävänä hernekeittoa 5 € / l tai 3 € / annos

Tuotto diakoniatyön hyväksi.

Oulunsalon seurakunnan diakoniatyö jakaa 
yhteistyössä paikallisten K-Markettien kanssa

päiväystuotteita diakonisin perustein.
Tiedustelut: diakonissat Riitta Markus-Wikstedt, 

p. 044 7453 848 ja Maija Sivula, p. 044 7483 853.

Oulujoen seurakunnan

perheretki 
SantaParkiin ja Napapiirille 
lauantaina 25.11.  (Muutimme päivää 
päälleikkäin osuneen koulupäivän vuoksi.) 

Retkelle mahtuu 50 ensimmäisenä ilmoittautunutta. 
Etusijalla Oulujoen seurakunnan jäsenet, 
sekä lapset ja lapsiperheet. 
Retken hinta on 0–2-v. 5 €, 3–12-v. 30 €, yli 12-v. 40 €. 
Maksuun sisältyy linja-autokuljetus, SantaParkin ranneke 
sekä ruokailu SantaParkin buf fetissa. 
Ilmoittautuminen retkelle 30.10.–12.11. osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumat. 
Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje lähempänä retkeä. 
Tervetuloa mukaan!

Lähetys- ja avustustyö
Piispankamari pe 20.10. klo 11, 
Ylikiimingin asukastupa. Lähe-
tyksen puoti ja kahvila. 

Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
23.10. klo 17, Myllyojan srk-talo.  
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
23.10. klo 18.30, Oulujoen pappila.  

Visit Rovaniem
i
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot
Tuiran kirkko   
Myllytie 5 
Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7
Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Toimipaikat
Koskelan srk-koti
Koskelantie 86
Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2
Palokan srk-koti
Parkettitie 3

TUIRAN 
SEURAKUNTA

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet
Messu su 22.10. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Mari Tiekstra, 
avustaa Petteri Tuulos, kanttori 
Heikki Jämsä. 
Messu su 22.10. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Riitta Louhelainen, avustaa Juk-
ka Kolmonen kanttori Tommi 
Hekkala, kuoro Merikosken lau-
lu. Pyhäkoulu saarnan aikana. 
Messu su 22.10. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Lauri Kujala, ehtoollisavusta-
ja Pertti af Hällström, kanttori 
Anu Arvola. 
Sanajumalanpalvelus su 22.10. 
klo 12, Palokan srk-koti. Toimit-
taa Mari Tiekstra, kanttori Tom-
mi Hekkala. 
Iltamessu su 22.10. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaakko 
Syynimaa, avustaa Soili PItkä-
nen, kanttori Katri Sippola. 
Viikkomessu ke 25.10. klo 19, 
Tuiran kirkko. Toimittaa Jukka 
Kolmonen, kanttori Anu Arvola. 
Hartaus Caritas Matriitissa 
pe 20.10. klo 14, Caritas Matrii-
ti, Valtatie 37. Hartauden pitää 
pastori Riitta Louhelainen. 
Hiljainen rukous osaksi arkea 
ke 25.10. klo 17.30–18, Tuiran 
kirkko. Hetki koostuu raama-
tunluvusta, hiljaisuudesta ja 
loppurukouksesta. 
 

Raamattua 
arkiaamuisin 
klo 8 Tuiran kirkossa

to 19.10. Apt. 18
pe 20.10. Apt. 19  
ma 23.10. Apt. 20
ti 24.10. Apt. 21
ke 25.10. Apt. 22-23
to 26.10. Apt. 24-26

Ilmoittaudu lukijaksi!
http://www.oulunseura-
kunnat.fi/tuiran-seurakun-
ta/raamatun-lukuhetket
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Kirkkokyyti
Sunnuntaisin kuljetus 

Palokan seurakuntakodin 
jumalanpalvelukseen. 

Lähtö klo 11.30 Rajakylän 
srk-kodilta, pysähtyy  

tarvittaessa Kuivasojan 
koulun pysäkillä. 

Paluu klo 13.30 Palokasta. 
Tervetuloa!

tarjoilu.
Oulun Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 19.10. klo 18.30–
21, Tuiran kirkko. 
Puutyökerho ma 23.10. ja ke 
25.10. klo 9, Siiven kel-
laritila, Nokelantie 
48 B. 
Juttutupa ma 
23.10. klo 11–
12.30, Koskelan 
srk-koti. 
Käsityökerho 
ma 23.10. klo 12–
14, Tuiran kirkko, 
Sumppu. 
Kivi- ja tif fanylasikerho ti 
24.10. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Käsityökahvila ti 24.10. klo 12–
15, Koskelan srk-koti. Lankoja ja 
kankaita otetaan vastaan, sekä 
valmiita käsitöitä.
Miestenpiiri ti 24.10. klo 18–20, 
Tuiran kirkko. Matti Rahja: Kii-
re, kiire. 
Lähetys- ja raamattupiiri ke 

Apua ja tukea 
tarvitseville
Diakonian ateria to 19.10. klo 
12–13, Pyhän Luukkaan kappe-
li. Seurakunnan vapaaehtoiset 
valmistavat kotiruokalounaan. 
Vapaaehtoinen maksu. 
Diakonian ateria to 19.10. klo 
12–13, Rajakylän srk-koti. Va-
paaehtoinen ateriamaksu. 
Pateniemen ja Herukan diako-
niapiiri to 19.10. klo 13–15, Palo-
kan srk-koti. Lisätietoja: diako-
ni Heli Mattila, p. 040 5747 145.
Diakonian ajanvaraus ma 23.10. 
klo 9–11 p. 044 3161 412. 
Diakonian aamupala ke 25.10. 
klo 10–11, Tuiran kirkko. Aamu-
pala syksyn aikana: 1.11., 8.11. ja 
22.11. 

Aikuisille
Pateniemen raamattupiiri to 
19.10. klo 16–17.30, Palokan srk-
koti. 
Raamattupiiri to 19.10. ja to 
26.10. klo 12.30–14, Tuiran kirk-
ko, Sumppu. 
Eläkeläisten kerho to 19.10. ja to 
26.10. klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Seniorien laulupiiri to 19.10. klo 
13.30–15, Tuiran kirkko. Muka-
na kanttori sekä diakoniatyön-
tekijä Paula Mikkonen. Kahvi-

25.10. klo 16, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Tuiran kirkon Olohuone ke 
25.10. klo 17–18.30, Tuiran kirk-

ko. Vetäjinä vapaaehtoiset. 
Ilmoittautua voi dia-

konissa Saila Luuk-
koselle, p. 040 

5747 092.
Seniorien lau-
lupiiri to 26.10. 
klo 13–14.30, 

Pyhän Tuomaan 
kirkko. Mukana 

kanttori sekä dia-
koniatyöntekijä Päivi 

Moilanen. Kahvitarjoilu!

Nuorille
Nuorisotyön päivystys to 19.10. 
ja 26.10. klo 16–17, Tuiran kirkko. 
Nuorten draamaryhmä to 
19.10. klo 17–19, Tuiran kirkko. 
Lisätietoja Merja Ollila, p. 040 
5245 944 ja Anssi Putila, p. 050 
3408 982.
Minna Kaisan Ystäväkahvila 

Tuiran seurakunnan
diakonianpäivä

perjantaina 20.10. klo 10 alkaen
Pyhän Tuomaan kirkolla, Mielikintie 3.

Messu, yhteinen ateria ja tavarajako.
 Tilaisuus on maksuton.  Tervetuloa.

Big Night Out lauantaina 21.10. klo 16–18 Pyhän Luukkaan kappelissa.

Kreettan 
kammarin 
konsertti 
sunnuntaina 22.10. 
klo 15–16 
Tuiran kirkossa. 
Barokki- ja 
renesanssi-
musiikin 
kamari-
konserttisarja. 
Laura Kangas, 
barokkiviulu ja 
Laura Röntynen, 
cembalo. 
Vapaa pääsy! 
Ohjelmat 10 / 7 €!

Messu-neulekirkko
sunnuntaina 29.10. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkolla. 

Toimittaa Jonna Piirainen, saarnaa Taina Taskila, 
ehtoollisavustaja Johanna Kesti, avustus Tarja Oja-Viirret, 

kanttori Tommi Hekkala, D'amen -kuoro.
Kirkossa voi tehdä omia käsitöitä koko messun ajan.

Kirkkokahveilla on käsitöiden myyntinäyttely sekä kerhojen 
omia näyttelyitä.

Tapahtumasta voi hakea myös Joulun lapsi-keräyksen 
laatikoita ja esitteitä.

Tervetuloa mukaan kaikki käsitöiden ystävät.

Nallen syyspäivä
tiistaina 24.10. klo 10–14. 

Ulkoilemme Koskelan srk-kodin piha-alueella ja paistamme 
makkaraa nuotion lämmössä  yhdessä nallen kanssa. 
Sisällä alakerrassa on kahvila ja käsityömyyntipöytä

 Lähetystyön hyväksi. Halutessasi voit pukeutua 
pikkunalleksi. Voitte tulla ja lähteä teille sopivaan aikaan. 

Tervetuloa koko perhe!

"Tehdään iskälle lahja" -paja
keskiviikkona 25.10. klo 17, Tuiran kirkolla 

Käynti kirkon takaa ovesta Telakka, 
mukana Tiina ja Anu varhaiskasvatuksesta.

Aikuisen ja lapsen yhteinen paja, jossa voi tehdä isälle 
tai papalle isänpäivälahjan omista materiaaleista. 

Pajassa lapsi voi piirtää kankaalle, posliinille tai puulle. 
Tuo mukanasi esimerkiksi T-paita tai muki. 

Pajasta löytyy kangastusseja, posliinitusseja ja 
polttokynä.  Pajassa on tarjolla pientä naposteltavaa. 

 Lahja voi olla esimerkiksi
• paitapusero, jonka hihan alaosassa pieni piirustus

• T-paita, jossa iso piirustus keskellä
• Kuksa tai muu puinen esine, 

jossa polttokynällä tehty piirustus
• posliinimuki tai -lautanen, jossa piirustus

Vain mielikuvitus on rajana!

pe 20.10. klo 14–15, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Avoimet ovet kap-
pelilla. Ystäväkahvilassa tarjol-
la teetä, kahvia ja keksejä. Lisä-
tietoja: Minna Kaisa Kantola, p. 
044 5644 308. 
Yökahvila pe 20.10. klo 20–
23, Tuiran kirkko. Yökahvila on 
päihteetön kohtaamispaikka 
yläkouluikäisille nuorille. Lisä-
tietoja Anssi Putila, p. 050 3408 
982 tai anssi.putila@evl.fi. 
Big Night Out la 21.10. klo 16–
18, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Tule mukaan tekemään ja viih-

tymään yhdessä muiden yli 
10-vuotiaiden kanssa. Illan ai-
kana on pienet nyyttikestit jo-
hon jokainen voi tuoda pienen 
määrän jotain naposteltavaa. 
Sisäänkäynti Erkki Koiso Kant-
tilan kadun puoleisesta ovesta. 
Lisätiedot: Riikka Honkavaara, 
riikka.honkavaara@evl.fi, 044 
3161 415.
Teematorstai to 26.10. klo 17–
19, Tuiran kirkko. Toiminnasta 
vastaavat nuorisotyönohjaajat 
Matti Ketola ja Merja Ollila. 

Raamattuluennot rukouksesta
klo 18.30 Tuiran kirkossa
Pe 27.10. Juhani Seppänen: Hiskian rukous
Pe 1.12. Pasi Kurikka: Danielin rukous
Rukoilemme Tuiran alueen puolesta.
Kahvitarjoilu.

Jumalanpalveluskoulutus 
vapaaehtoisille 
sunnuntaina 5.11. klo 10–15 Pyhän Luukkaan kappelissa.

Tuiran seurakunta järjestää kaikille jumalanpalvelusteh-
tävissä toimiville tai siitä kiinnostuneille jumalanpalvelus-
koulutuksen. Teemana on jumalanpalveluksen esirukous. 
Tilaisuus alkaa yhteisellä jumalanpalveluksella klo 10. Päi-
vään kuuluu myös ehtoollisavustajakoulutus tähän tehtä-
vään kutsutuille. 
Ruokailua varten ilmoittautuminen ma 30.10. mennessä 
kirkkoherranvirastoon, p. 08 5314 600 tai tuiranseurakun-
ta@evl.fi.
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NUORET AIKUISET JA OPISKELIJAT

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Karjasillan seurakunnan 
lähetysryhmä  
etsii innokkaita, 
kansainvälisyydestä 
ja kehitysyhteistyöstä 
kiinnostuneita opiskelijoita ja aikuisia mukaan matkalle 
Afrikkaan. Ks. viereinen ilmoitus.
”Tämä huone, tämä hetki” –konsertti ti 10.11. klo 19 Karjasillan 
kirkossa. Jukka Leppilampi & Marzi Nyman & Tove Leppilampi. Ks. 
tarkemmin s. 17.
Aikuinen usko –leiri 24.–26.11. Juuman leirikeskuksessa. 
Ilmoittautuminen 6.11. mennessä nettisivuilla: oulunseurakunnat.
fi. Ks. tarkemmin s. 16.

JÄRJESTÖT
OPKOn opiskelijailta la 21.10. klo 18.30 Tuiran kirkko. Teemana: 
Lähetys Vanhassa testamentissa. Puhe Mika Pouke. 
Syysloman takia ei Hetki Yhdessä -iltaa ma 23.10. klo 18.30 
Uusheräyksen rukoushuoneella, Koulukatu 41. Seuraava ilta ma 
30.10. Hyvää lomaa! 
Huom: Evankelisten opiskelijoiden iltaa ei pidetä ke 25.10. klo 18.30 
Pyhän Luukkaan kappelissa syysloman takia. Seuraava ilta 1.11. 

ERITYISDIAKONIA

KEHITYSVAMMAISTYÖ
Perhepiiri to 19.10. klo 12 Vanhan pappilan Jössensali.

KUULOVAMMAISTYÖ
Viittomakielisen kuoron harjoitukset to 19.10. klo 13.30, 
Keskustan srk-talo. Uudet viittomakielisestä kuorosta 
kiinnostuneet, tervetuloa mukaan! Lisätietoja: Ulla-Maija 
Aaltomaa, p. 050 5933 378. Yhteinen kahvihetki.
Ystäväkerho to 19.10. klo 15, Palvelukeskus Runola. Ohjelmallinen 
tuokio oululaisille kuuroille yhdessä Runolan asukkaiden kanssa. 
Viittomakielinen messu su 22.10. klo 14.30 Palvelukeskus Runola, 
os. Tuulaakitie 2. Viittomakielellä toimitettu messu. Messun 
toimittaa kuurojenpappi Päivi Liiti. 
Viittova keskiviikkokerho ke 25.10. klo 13, Keskustan srk-talo. 
Kahvit, hartaus ja ohjelmaosuus. Kerholaiset tuovat mukanaan 
pientä arvottavaa, ja arvonnan tuotto menee kummilapsen 
koulunkäynnin tukemiseen Kuurojen Lähetyksen kautta.
Aabrahamin poppoo to 26.10. klo 13.30, Keskustan srk-talo. 
Kuulovammaisten päiväpiiri.  Jos sinulla on kuulemisen kanssa 
haasteita, voit hyvin osallistua tähän ryhmään. Kirjoitustulkkaus 
ja induktiosilmukka auttavat seuraamista. Ohjelmassa kahvi, 
alkuhartaus ja vierailijoita tai omaa ohjelmaa.
Hyvä tietää pe 27.10. klo 10–12, Keskustan srk-talo. Tietoa 
lisäävä viittomakielinen luento- ja keskustelutilaisuus. Yhteinen 
aamukahvi ennen luentotilaisuuden alkua klo 9.30. Luennon 
päätyttyä on mahdollista lähteä omakustanteiselle lounaalle 
ravintola Pokkiseen. 

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Raamattu- ja keskustelupiiri to 26.10. klo 13–14.30, Caritas-
koti, 1 krs. neuvotteluhuone, Kapellimestarinkatu 2. Luemme 
Raamattua, keskustelemme, kahvittelemme. Opasystävä 
vastassa klo 12.30 alkaen Caritas-kodin pihalla pääovella.

PÄIHDETYÖ
Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien läheisille to 26.10. 
klo 17–19,  Keskustan srk-talon Kivijalka, Asemakatu 6, sisäpiha. 
Vertaistukiryhmä. Kokoonnumme joka toinen torstai. 
Naistenryhmä pe  20.10. ja 27.10. klo 13–15, Keskustan srk-talo. 
Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille naisille. Rohkeasti mukaan!
Tavoiteryhmä ma 23.10. klo 10–12, Keskustan srk-talo, 
monitoimitila. Vertaistukiryhmä päihdeongelmaisille miehille ja 
naisille.

IN ENGLISH – KANSAINVÄLISYYS

Haluatko muuttaa maailmaa oikeudenmukaisem-
maksi, puolustaa syrjittyjä ja välittää viestiä Jumalan 
rakkaudesta? Tervetuloa Siipeen!  

Kirjoja, lehtiä ja kortteja 
Käsitöitä • Puutöitä • Kahvila

Tovi pe 20.1. klo 12–13 Siivessä. Tovi reformaation 
juhlavuoden merkeissä, keskustelua ja kahvit.  
Teol.yo. Noora Mattila.

Lähetystyön hyväksi.  

Nokelantie 48 B  
(Höyhtyän ostos- 
keskuksen vieressä)  
p. 044 3161 720

Avoinna
ma, ti   klo 10–14

to  

pe 

klo 14–18 neulekahvila 

klo 10–14

Käsitöitä, puutöitä, kirjoja, 
lehtiä ja kortteja sekä kahvila 

Oulun seurakuntien lähetystyön hyväksi.
Nokelantie 48 B (Höyhtyän ostoskeskuksen 

vieressä), p. 044 3161 720. 
Avoinna: ma–ti klo 10–14, 

to klo 14–18 (neulekahvila), pe klo 10–14. 
Avoinna myös lauantaina 21.10. 

www.facebook.com/Siipi-900242623383575/

Tovi apostolin askelissa pe 20.10. klo 12 Siivessä. 
Pysähdymme toviksi lukemaan Raamattua, 
keskustelemaan, laulamaan ja rukoilemaan. 

Kahvitarjoilu. Ulla Mäkinen.

Omalla äänellä. Ekumeeninen vastuuviikko 
pe 27.10. klo 12 Siivessä. Ulla Mäkinen. 

Uudenveroisten 
laadukkaiden 
vaatteiden ja 

sisustustuotteiden 
putiikki

Avoinna ke–pe 12–18. 
Asemakatu 6, Oulu 

(vintti, käynti 
sisäpihalta)

044 7881 392 • 
facebook.com/

domsecondhand

Kreettan kammarin konsertti  la 21.10. klo 18 Haukiputaan 
kirkossa, su 22.10. klo 15 Tuiran kirkossa. Laura Kangas 
barokkiviulu ja Laura Röntynen cembalo. Ohjelma 10/7€.
Varrella virren: ”Jumala ompi linnamme” – Lutherin virret 
ke 1.11. klo 18.30 Karjasillan kirkossa.
OuluSinfonia: Pyhäinpäivän sielunmessu to 2.11. klo 19 Madetojan 
salissa. Pekka Kostiainen: Requiem. Liput 25/20/10, Lippupalvelu.
Laulu taivaasta – pyhäinpäivän aaton sävelhartaus 
pe 3.11. klo 19 Oulunsalon kirkossa. Pirjo Mäntyvaara, laulu,
Aava-kuoro, johtaa Eeva-Maija Sorvari. Ohjelma 5 €.
W.A. Mozart: Requiem la 4.11. klo 20 ja 22 Tuomiokirkossa.
Muhoksen kamarikuoro, Tuomiokirkon kamarikuoro, Oulunsalo 
Ensemble sekä solistit. Ohjelma 10 €.
Uskonpuhdistuksen muistopäivän messu  su 5.11. klo 10
Tuomiokirkossa. Kanttoreista koottu lauluryhmä.
Yhteislaulutilaisuus Uskonpuhdistuksen muistopäivänä 
su 5.11. klo 16 Tuomiokirkossa. 
”Tuntematon sotilas” -konsertti ti 7.11. klo 19 Tuomiokirkossa.
Virtuoso ja Tornion mieskuoro. Ohjelma 10 €.
G. Fauré: Requiem to 16.11. kello 19 Haukiputaan seurakuntakes-
kuksessa. Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro ja Kiimingin kamari-
kuoro, johtaa Hannu Niemelä. Saara Puolitaival sopraano, Tomi 
Punkeri baritoni, Elias Niemelä urut sekä soitinyhtye.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Urkumaraton – Haukiputaan seurakuntakeskuksen urut 10 vuot-
ta  pe 10.11. klo 19 Haukiputaan seurakuntakeskuksessa
”Sovinnon aurinko” – Puolustusvoimien alueellinen kirkkojuhla 
pe 10.11. klo 18 Tuomiokirkossa. 
Reserviläiskuoro ja Lapin sotilassoittokunta
”Tämä huone, tämä hetki” ti 10.11. klo 19 Karjasillan kirkossa. Juk-
ka Leppilampi & Marzi Nyman & Tove Leppilampi. Liput 15 € ennak-
koon Lippu.fi, 20 € ovelta

KIRKKO- 
MUSIIKKI- 
VIIKOT Oulussa 

8.10.–10.11.2017

Kirkkomusiikkiesite2017.indd   1 21.9.2017   8.44

     

KUULUTUS
Oulujoen seurakunnassa toimitetaan 5.11.2017 kirkkoherran-
vaali.

Kirkkoherranvaali alkaa Oulujoen kirkossa, Yli-Iin kirkossa 
ja Ylikiimingin kirkossa kello 10 alkavan jumalanpalveluksen 
jälkeen su 5.11 ja päättyy kello 20.00. Seurakunta on jaettu 
äänestysalueisiin: Oulujoki, Yli-Ii ja Ylikiiminki. Äänioikeut-
ta voi käyttää varsinaisena vaalipäivänä oman äänestysalu-
eensa kirkossa.

Kirkkoherranvaalissa voi äänestää ennakkoon
• Oulujoen seurakunnan kirkkoherranvirastossa Hintan seu-

rakuntatalossa, Hintantie 89, ma–pe 30.10. – 3.11. klo 9–18
• Myllyojan seurakuntatalossa, Koivumaantie 2, ma 30.10., ke 

1.11., ja pe 3.11. klo 14–18
• Sanginsuun seurakuntakodissa, Sanginsuuntie 59,  ma 

30.10. klo 14–18
• Ruskon Citymarketissa, Laakeritie 4, pe 3.11. klo 14–18
• Yli-Iin kirkossa, Kirkkokuja 4, ma 30.10. klo 10–14 ja ke 1.11. 

klo 14–18
• Ylikiimingin seurakuntatalossa, Kirkkomäki 12, ma 30.10. 

klo 10–14  
• Ylikiimingin S-marketissa, Harjutie 21, ke 1.11. klo 14–18
• sekä äänestysautossa, jonka aikataulu on äänioikeutetuil-

le lähetettävässä vaalikirjeessä ja nettisivuilla www.oulun-
seurakunnat.fi/vaalit

Äänioikeutta voi käyttää ennakkoon missä tahansa ennakko-
äänestyspaikassa.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin 
rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestys-
paikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää enna-
kolta kotonaan ennakkoäänestysviikon aikana. Hänen tai va-
litsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaa-
lilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranviras-
toon viimeistään 27.10.2017 ennen kello 16.00, p. 08 531 3500. 
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon 
tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. 
Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana 
kirkkoherranvirastosta.
 
Oulussa 20.9.2017
Oulujoen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
puheenjohtaja Antti Leskelä

Kuulutus on nähtävänä Oulujoen seurakunnan ilmoitus-
taululla 20.10.−3.11.2017 sekä Rauhan Tervehdys -lehdessä 
19.10.2017.  

Englanninkielinen hartaus, Worship Service in English 
su 22.10. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälisten 
ihmisten viikoittainen kokoontuminen. Weekly gathering for 
international people.  Service on every Sun at 4 pm. in St. Luke’s 
Chapel. Kaksikielinen pyhäkoulu. Sunday school for children. 
Kirkkokahvit, cof fee fellowship. Osoite / address: Yliopistokatu 7, 
Linnanmaa.

Suomi 100 v. – Musiikin ja tanssin taikaa
lauantaina 18.11. klo 19 Oulun yliopiston Saalastinsalissa.
Tule mukaan juhlistamaan itsenäistä Suomea hyväntekeväi-
syystanssiaisten merkeissä! Oululaisten puhallinorkesterei-
den ja Oulun yliopiston kamariorkesterin ohjelmisto koos-
tuu eri vuosikymmenten tunnetuista tanssikappaleista. Tuot-
to luovutetaan Hope Yhdessä ja Yhteisesti Oulu ry:lle.  Liput 
25 € (tanssiaislippu) ja 40 € (tanssiaislippu buf fet-iltapalalla). 
Lippuja voi ostaa ennakkoon mukana olevien orkestereiden 
soittajilta sekä kaikista Oulu10-palvelupisteistä.

Karjasillan seurakunnan lähetysryhmä 
hakee innokkaita, kansainvälisyydestä ja 
kehitysyhteistyöstä kiinnostuneita opiskelijoita ja 
aikuisia joukkoonsa.  
 
Tarjoamme sinulle erinomaisen mahdollisuuden 
tutustua kehitysyhteis- ja lähetystyöhön. Ryhmän 
toiminta huipentuu 2018 kesän Afrikan matkaan. 
Tule kuulemaan lisää matkasta, sen valmisteluista 
sekä erilaisista kohteista ke 25.10. klo 18 
Karjasillan kirkolle. 
 
Lisätietoa saat kimmo.kieksi@evl.fi  
tai 0503105001

Lähde mukaan matkalle Afrikkaan!

Afrikka kutsuu
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17
p. 08 5331 284 

Käynti- ja postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakunnan 
perhetyö
Muhoksen seurakunnan 
varhaiskasvatus

MUHOS |  www.muhoksenseurakunta.fi/

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1
91800 Tyrnävä
Avoinna
ma–pe klo 9–14
lisäksi to klo 15–17
p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi 
Kirkkoherra
Teemu Isokääntä
p. 044 7372 619
Kappalainen
Outi Pohjanen,
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

Syyslomaviikolla (vko 43) ei ole 
lasten ja varhaisnuorten kerho-
ja, kuoroharjoituksia eikä ruko-
uspiiriä. 
Kylmälänkylän seurakuntapiiri 
to 19.10. klo 10 kappelissa, Han-
na Kaisto-Vanhamäki, Tarja Pyy.
Omaishoitajien ryhmä to 19.10. 
klo 13.15–14.45 srk-talossa. Tee-
mana ensiapu, kouluttajina Mu-
hoksen SPR:n ensiapuryhmäläi-
siä. Mukana Leena Leskelä ja Sa-
ri Stenroth.
Virsimessu to 19.10. klo 13.30 
Mikevan palvelukodeissa, Jouni 
Heikkinen, Ossi Kajava.
Hartaus to 19.10. klo 13.30 Espe-
rin Orvokkikodissa. 
Lähetyslauluilta to 19.10. klo 
18.30 Raija ja Timo Häyrysellä, 
Päivärinteentie 320, Jouni Heik-
kinen, Anja Hämäläinen.
Ompeluseurat ma 23.10. klo 18 
Laitasaaren rukoushuoneella lä-
hetys- ja diakoniatyön hyväksi.
Laitasaaren seurakuntapiiri ti 
24.10. klo 12 rukoushuoneella. 
Anja Hämäläinen kertoo Ope-
raatio Joulun Lapsi -keräyksestä.
Siioninvirsiseurat ti 24.10. klo 
18 srk-talossa. Anja Seppä tu-

tustuttaa uusiin siioninvirsiin, 
puhujana Jouni Heikkinen.
Keskipäivänkerho ke 25.10. klo 
11.30 srk-talossa. Hanna ja Ve-
sa YK:n päivän tunnelmissa. Ar-
vonta!
Ruokakassien ja-
kelu vähäva-
raisille maa-
nantaisin klo 
9.30–10.30 
srk-talon ala-
kerrassa. 
Lapset / per-
heet: Stoppi pe 
20.10. klo 9–11.30 
srk-talon alakerrassa 
3–5-v. lapsille, ilm. saman vii-
kon keskiviikkoon klo 12 men-
nessä tekstiviestillä p. 040 5795 
799 / Soile tai 040 5799 263 / An-
ne. Ti 24.10. klo 9–12 Kommer-
venkkaa  Vemmerkonkkaa -ta-

Messu su 22.10. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimittaa 
Teemu Isokääntä, kanttori 
Pentti Korkiakoski. Tänä 
vuonna 70 ja 75 vuotta 
täyttävien kirkkopyhä. Juhla 
messun jälkeen srk-talolla.
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TYRNÄVÄ |  www.tyrnavanseurakunta.fi

Sanajumalanpalvelus 
su 22.10. klo 10 kirkossa. 
Toimittaa Tarja Pyy, 
kanttorina Tuomo Rahko. 

pahtuma Tähtiareenalla. 
Nuoret / rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin klo 
11–12.15 yläkoululla ja lukiolla. 
Nuortenilta rippikoululaisille to 

19.10. klo 18–19.30 srk-talon 
alakerrassa. Päivystys 

nuorisotoimistolla 
pe 20.10. klo 15–17. 

Yökahvila Valopi-
likku pe 20.10. klo 
19–24 yläkoulun 
tiloissa. 

Laitasaaren ru-
koushuone: Aamu-

rukous maanantai-
sin klo 6.30. Ompeluseu-

rat ma 23.10. klo 18. Seurakun-
tapiiri ti 24.10. klo 12. Perheker-
ho torstaisin klo 10–12 (ei syys-
lomaviikolla). 
Muhoksen rauhanyhdistys: To 
19.10. klo 18.30 raamattupiiri 

Kastettu: 
Klaara Helli Maria 
Pitkänen, 
Estel Alessia Österberg

ry:llä. Pe 20.10. klo 19 nuortenil-
ta ry:llä. Klo 19 raamattuluok-
ka-iltakylät; 4.–6.-lk Syri, 7.–8.-lk 
Kinnunen. Su 22.10. klo 14 seu-
rat terveyskeskuksessa ja klo 17 
seurat ry:llä. 

Laitasaaren rauhanyhdistys: 
To 19.10. klo 19 sisarilta ry:llä. Pe 
20.10. klo 19 nuortenilta Muhok-
sen ry:llä. Klo 19 raamattuluok-
ka; pienet Louhisalmi, isot Kin-
nunen. 

Kastettu: 
Aino Ester Isokoski, 
Elias Iikka Johannes 
Keränen
Kuollut: 
Sirkka Hellevi Kukkola 
s. Puustinen 74

Kirkon kuvapankki / H
enna Aaltonen

Ruoka-kassien jakelu vähävaraisille maanantaisin klo 9.30–10.30 srk-talon alakerrassa. 

Tule hoidetuksi -päivä 
– Armoa itselle ja muille
lauantaina 28.10. klo 10–18 Tyrnävän seurakuntatalolla.

Luennoitsijana kirjailija, teologi Anna-Liisa Valtavaara
Ohjelma / luentojen aiheet:
10.00  Syyllinen olo – syyttä 
 vai suotta 
12.00  Lounas
13.00  Ainako anteeksi – 
 salakavala katkeruus
14.30  Kahvi
15.00  Anteeksiannon parantava 
 muutosvoima
16.00  Kahvi +hedelmä
16.30  Armahda ja arvosta itseäsi
18.00  Päivän päätös
Ruokailujen vuoksi ilmoittautumiset 24.10. mennessä 
p. 044 7372 610 tai salme.kinnunen@evl.fi
Lounas 7 €, kahvit, 3 €, tapahtuma ilmainen.
Järjestää: Limingan rovastikunnan diakoniatyö

Pixabay

Temmeksen kirkon 
250-vuotisjuhlakonsertti 
perjantaina 20.10. klo 19 Temmeksen kirkossa.

Kahden ja puolen vuosisadan aikana Temmeksen kirkossa 
on pidetty kirkollisia toimituksia kastejuhlista jumalanpal-
veluksiin ja häistä hautajaisiin. Hetket ovat vaihdelleet ilon, 
surun, katumuksen ja synninpäästön tuoman helpotuksen 
välillä.
Syksyn juhlakonsertti kutsuu kuulijat kokemaan näitä tun-
nelmia noin tunnin mittaiselle matkalle. Kirkon juhlavuoden 
lisäksi juhlimme tänä vuonna 30 vuotta täyttäviä kirkon ur-
kuja. Konsertin päättää Sibeliuksen Finlandia (op. 26), joka 
esitetään lyömäsoittimilla vahvistettuna pianotrio-versio-
na (piano-viulu-sello).
Konsertissa esiintyvät mm. Anu Kanerva-aho (piano ja urut), 
Erja Anttila (marimba, lyömäsoittimet ja juonto), Ellanoora 
Anttila (viulu ja kitara), Lilli Paldanius (sello), Sinikka Littow 
(laulu), Juhani Marttila (laulu) ja Hennaveera Anttila (laulu) 
sekä Temmeksen Kuoro ja Temmeksen Tähtilaulajat. Kaik-
ki esiintyjät ovat joko temmesläisiä tai temmesläislähtöisiä. 
Konserttiin on ilmainen sisäänpääsy.

Ehtoollishartaus to 19.10. klo 14 
Kotolassa.
Nuttupiiri to 19.10. klo 17 Tyrnä-
vän srk-talolla.
Ehtoollishartaus pe 20.10. klo 
13.30 Lepolassa.
Nuorten kahvila pe 20.10. klo 18 
Tyrnävän srk-talolla.
RaaTuu ti 24.10. klo 17 Temmek-
sen srk-talolla.
Kaiken kansan aamupala ke 
25.10. klo 8–9.30 Tyrnävän srk-ta-
lolla. Tarjolla puuroa, leipää, kah-
vi ym. Vapaaehtoinen maksu.

Hartaus ke 25.10. klo 11.30 Li-
mingan sairaalassa.
Nuortenilta to 26.10. klo 18 Tyr-
nävän srk-talolla.
Elintarvikkeiden jako tyrnävä-
läisille maanantaisin klo 8.30-
9.30 Pömilässä. Elintarvikkeita 
jaetaan niin kauan kun tavaraa 
riittää. Puuroa ei 23.10.
Seurakuntakerhoa ei 24.10.

Aamukammari keskiviikkoisin 
klo 9–10.30 Tyrnävän srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: Yhtei-
nen raamattuluokka pe 20.10. klo 
18.30 ry. Seurat su 22.10. klo 16 ry.
Murron rauhanyhdistys: Lau-
luseurat pe 20.10. klo 19 Rasin-
kangas, Keinäsentie 75. Isän-
maallisten laulujen ilta ja seu-
rat su 22.10. klo 16 ry.

Arkisto / Elsi Salovaara

Musiikkiteatteriduo MIMI JA KUKU
Pääsemme Tähtiareenalla peuhaamaan ja leikkimään 

PALJON erilaisia leikkejä ja kisoja!  Ja tarjoilua! 
 Tervetuloa perheineen peuhuihin! Voitte ottaa 

  myös ystäviänne ja tuttavianne mukaan!  
Muhoksen seurakunnan varhaiskasvatus ja perhetyö

SOLIKKA

Tule mopokerhoon OSAO Muhoksen yksikköön.
Kerho on torstaisin alkaen 19.10. klo 19–21.

Kerhossa huolletaan, pestään, maalataan ja tuunataan mo-
poja/skoottereita ja opitaan uusia asioita liikenneturvalli-
suudesta. Etukäteisosaamista mopoista ei tarvitse olla. Tar-
vitset mukaan kamppeet joiden likaantumista ei tarvitse 
varoa ja työkäsineet. Mopot ja muut välineet eivät ole va-
kuutettuja järjestäjien toimesta! Ohjaajina Arsi ja Kalle. 
Kerhopaikkana on Muhoksen yksikön metallipaja (M-ra-
kennus, konepihalla Kirkkotien ja Muhostien risteyksestä 
100 m Ouluun päin.)
Ilmoittautuminen www.muhoksenseurakunta.fi/sähköi-
nen asiointi/solikka. Lisätietoja: Tuula Väänänen, p. 040 
5246 534.

Järjestää: Muhoksen seurakunnan nuorisotyö, 
OSAO Muhoksen yksikkö ja Muhoksen Rotaryklubi ry

Hajosiko moposi??

AAMUTURINAT 
keskiviikkoina 25.10. ja 22.11. klo 9.30–10 Tyrnävän srk-talolla.

Tervetuloa aamupalan jälkeen keskustelemaan ajankohtaisista 
aiheista. 25.10. pohdimme yhdessä, mistä saamme arkeen 

voimia ja 22.11. pohdimme kiitollisuuden aiheita ja sitä, 
mitkä ovat toivon merkkejä tässä maailmassa.

21RAUHAN TERVEHDYS  |  Nro 31  |  19.10.2017



22 RAUHAN TERVEHDYS  |  Nro 31  |  19.10.2017

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa
ma, ti, to ja pe klo 9–15, 
ke klo 11–18
p. 044 7521 220
Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka
Sähköpostiosoitteet
liminka@evl.fi tai
etunimi.sukunimi@evl.fi

Papit
Ilkka Tornberg  
044 7521 222 
Aino Pieskä  
044 7521 224
Marja-Liisa Hautamäki
044 7521 240
Olli Seikkula 
044 7521 231
Diakoniatyöntekijät
Antti Härkönen, Liminka
044 7521 226
Marika Kamps, Liminka
044 7521 243
Ritva Sassali, Tupos
044 7521 227
Kanttorit 
Hanna Korri  
044 7521 242 
Mika Kotkaranta
044 7521 234 
Lastenohjaajat 
Tuija Mourujärvi
044 7521 230
Helena Hakkarainen
044 7521 239 
Ritva Juvani
044 7521 229 
Mila Kimpimäki
044 7521 228 
Ari Natunen, pyhäkoulut
044 7521 238 
Lähetyssihteeri 
Sanna Mettovaara
040 7520 085 
Nuorisotyö
Maria Pohjola 
044 7521 236 
Kirsi Junnonaho
044 7521 225 
Markku Korhonen, partio
044 7521 223 
Srk-mestarit
Heikki Guttorm
044 7521 232 
Timo Onkalo
044 7521 235
Talouspäällikkö
Matti Ruotsalainen
044 7521 233 
Emäntä 
Sirkka Puusaari 
044 7521 241 

Kirkkoherranvirasto
Pulkkilantie 11, 
92600 Pulkkila
ma, ke, pe klo 9–13.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181
Kappalainen
Martti Arkkila
p. 044 5181 191
vt. seurakuntapastori
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600
Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171
Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669
Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 
Kanttori 
Mari Liukkonen
p. 040 7430 381
Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382
Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

Messu su 22.10. klo 10 
kirkossa. Toimittaa ja saarnaa 
Olli Seikkula, avustaa Aino 
Pieskä, kanttorina Hanna 
Korri, jumalanpalvelusryhmä 
Lähetys.

Seurakunnan 
430-vuotis-
juhlamessu 
sunnuntaina 22.10. klo 10. 

Toimittaa Timo Juntunen, 
kanttori Mari Liukkonen, 
avustaa kirkkokuoro. 
Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi. 
Messun jälkeen 
kunniakäynti 
sankarihaudoilla, 
juhlatilaisuus 
kirkkosalissa 
ja kirkkokahvit. 
Tervehdyssanat 
juhlassa lausuu 
kunnanjohtaja 
Aki Heiskanen.
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Kastettu:  
Valtteri Aarne Ilari 
Kortelainen, 
Linda Lyydia Lehtola

Raamatun äärellä -ilta to 19.10. 
klo 18.30 Rönköillä, Piiparinaho 
20 A. 
Aamupuuroa, ruokajakelua ja 
kierrätystoria ei ole pe 20.10.
kymppisynttäreiden vuoksi.
Ystävärenkaan lauluharjoituk-
set pe 20.10. klo 12 pappilassa, 
2. krs, keltainen huone. Yhteys-
henkilö Marika Kamps.
Lähetysvintti ma 23.10. klo 12 
Lähetysvintillä. 
Omaishoitaja vertaisryh-
mä ja Toiminnallinen ryhmä 
ma 23.10. klo 13.30 srk-talolla.  
Omaishoitajien vertaisryhmäs-
sä ohjaajina diakonissa Ant-
ti Härkönen ja sairaanhoitaja 
Liisa Mettovaara. Toiminnalli-
sessa ryhmässä muistisairail-
le ohjaajina muistiluotsit Juulia 
Mou rujärvi ja Annikki Salmela.
Kierrätystori ma 23.10. klo 
17.30–19 Lähetysvintin alaker-
rassa. Voit hakea tarvitsemaa-
si tavaraa ilmaiseksi tai lahjoit-
taa vaatetta, astioita, kenkiä, le-
luja, liinavaatteita ym. 
Operaatio Joulun Lapsi -laatik-
koaihiot ma 23.10. klo 17.30–19 
Neulekahvilasta Lähetysvintil-
tä.
Esikkoryhmä ensimmäisen 
lapsen saaneille perheille ti 
24.10. klo 10 Lähetysvintillä. 
Keskustelemme perhe-elämän 
muutoksista, jaksamisesta ja 
tulevaisuudesta. Samalla tu-
tustumme toisiin samassa tilan-
teessa oleviin perheisiin. Vetäji-
nä varhaisen tuen perhetyönte-
kijä Jessica Heikkinen ja diako-
ni Ritva Sassali. Ennakkoilmoit-
tautuminen Ritvalle.
Seurakuntakerho eläkeläisille 
ke 25.10. klo 12 srk-talolla. Muka-
na diakonissa Antti Härkönen.
Siioninvirsiseurat to 26.10. klo 
18.30 Alatemmeksen kylätalol-
la, Jyväskyläntie 66.
Aamupuuro, ruokajakelu ja 
kierrätystori tuttuun tapaan 
srk-talolla pe 27.10. klo 9 alkaen. 
Perjantaipulla pe 27.10. klo 14 
alkaen Limingan S-marketissa. 
Tervetuloa ostamaan kotipul-
laa ja muita leivonnaisia. Per-

jantaipullan tuotto oh-
jataan seurakunnan 

lähetystyölle mm. 
Tansaniaan ja Se-
negaliin.

Partio: 23.–29.10. 
Koulujen syysloma-

viikolla ei ole partiokokouksia. 

Raamattuilta to 19.10. klo 18 
Pulkkilan srk-talossa. Martti 
Arkkila alustaa aiheesta Raa-
mattu – Jumalan sana. Illan jäl-
keen suunnitellaan raamattu-
piiriä.
Lankapiiri ma 23.10. klo 17 Pulk-
kilan kerhokodissa.
Seurakuntakerhot: Kestilä: pe 
27.10. klo 10 srk-kodissa. Piip-
pola: tiistaisin klo 12 Väinöläs-
sä. Pulkkila: torstaisin klo 12 
srk-talossa. Pyhäntä: ke 25.10. 
klo 10 srk-talossa.
Päiväkerhot: Pulkkila: pe 20.10. 
klo 10 kerhokodissa. Rantsila: 
to 19.10. klo 11 Nuppulassa.

Tarkemmat tiedot toiminnasta 
löydät www.niittykarpat.fi.
Rauhanyhdistys: Pe 20.10. klo 
18.30 raamattuluokka (5.–6.) 
ry:llä. La 21.10. klo 18.30 raa-

mattuluokka (7.–8.) ry:llä. Su 
22.10. klo 17 seurat, radiointi ra-
dio Pookiin ry:llä. To 26.10. klo 12 
varttuneiden kerho ry:llä.

Operaatio Joulun Lapsi 
laatikkoaihioita ja pakkausohjeita saatavilla 
Lähetysvintiltä maanantaisin klo 12–14 ja 
Neulekahvilasta klo 17.30–19. 

Yhteystiedot: 
sanna.mettovaara@evl.fi tai 
p. 040 7520 085. 
Lisätietoa myös: 
www.joulunlapsi.fi

Rauhanyhdistyksen seurat su 
22.10. klo 14.30 kirkossa.
Eläkeliiton syyskokous ti 24.10. 
klo 12 srk-salissa. Arvontaa.

Lauri Laukkanen

Sanna Mettovaara
jantaipullan tuotto oh

jataan seurakunnan 

Koulujen syysloma

Ar
ki

st
o 

/ M
in

na
  K

ol
is

ta
ja

Ar
ki

st
o 

/ S
at

u 
La

pi
nl

am
pi

Kuolleet: 
Anni Elisabet Ranto e. 
Karttunen 78 (Piippola)
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Kirkkoherranvirasto
Ylipääntie 11 
91980 Lumijoki

Virasto avoinna
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12,
viikolla 43 
ma 23.10. klo 9–14 ja 
pe 27.10. klo 9–12. 
Keskiviikkona virasto 
on suljettu.

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Seurakuntamestari
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

Messu su 22.10. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Markku 
Tölli, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen, 
messutiimi avustaa. 

Raamattuilta torstaina 19.10.klo 18 Pulkkilan seurakunta-talossa. 

SEURAKUNNISSA TAPAHTUU  | 19.–26.10.2017

LUMIJOKI |  www.lumijoenseurakunta.fiHAILUOTO  |       www.hailuodonseurakunta.fi
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Arkisto

Messu su 22.10. klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Messu su 22.10. klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Liturgia Merja Jyrkkä, saarnaa Sauli Typpö, kanttorina 
Jaakko Tyni. Herättäjän päivä. Syöpäkerho avustaa messussa 
ja tarjoaa kirkkokahvit, jonka jälkeen herättäjän seurat srk-
talossa.
Messu su 22.10. klo 13 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Jumalanpalvelusryhmä avustaa. Kirkkokahvit kirkossa.

Jumalanpalvelukset

Kastettu: 
Aleksi Viljami Kortet   

Kirkon tiedotuskeskus / H
enna Aaltonen

Lasten kerhot normaalisti, 
paitsi syyslomaviikolla vko 43 
ei ole kerhoja, lisätietoa ker-
hoista Siljalta, p. 044 7750 601.
Perhekerho to 19.10. klo 10 srk-
talossa. Aloitamme pikkukirkol-
la kirkossa. Viikolla 43 ei ole ker-
hoa.
Pikkukirkko to 19.10. klo 10 kir-
kossa. Kaikkien lasten yhteinen 
kirkkohetki, jonne aikuisetkin 
ovat tervetulleita!
Friday club 0.–4.-lk  pe 20.10. klo 
17.30–19. Luvassa monenlaista 
toimintaa, puuhaa, raamattu-
opetus ja nyyttärit. Tervetuloa 
mukaan!
Syysleiri 5.–8.-lk Pattijoen ve-
teraanimajalla 20.–22.10. Lisä-
tietoa ja vapaista leiripaikoista 
voit kysellä Nikolta, p. 040 9620 
891 tai nseppa@gmail.com. Lei-
rimaksu 15 €, sisarus 10 €. 
Kuoroharjoituksia ei ole syys-
lomaviikolla 43, muuten nor-
maalisti keskiviikkoisin klo 
18.30 srk-talossa. Lisätietoa 
Maililta, p. 044 7750 603.
Haluatko isoseksi rippikou-
luun? Ilmoittaudu sähköpos-
tilla isoskoulutukseen markku.
tolli@evl.fi.
Tule hoidetuksi -päivä – Armoa 
itselle ja muille la 28.10. klo 10–
18 Tyrnävän srk-talolla. Luen-
noitsijana kirjailija, teologi An-

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Viikottaiset kerhot 
Kaverikerho 

keskiviikkoisin klo 10–11.30 kirkossa.
Viisasten kerho 

keskiviikkoisin klo 13–14.30
Saarenkartanon vieressä, rivitalon kerhohuoneella. 

Päiväkerho 3–5-vuotiaille 
torstaisin klo 9.30–11.30 kirkossa.

Ilmoittautumiset diakonissa-Marjalle, p. 040 7430 382.
Kirkkokuoro 

torstaisin klo 18–19.30 kirkossa.

na-Liisa Valtavaara. Päivän hin-
ta 10 € ja se sisältää ruuan ja 
parit kahvit. Ilmoittaudu ruo-
kailun vuoksi 19.10. mennessä 
Marjolle, p. 045 638 1973. Jär-
jestää Limingan rovastikunnan 
diakoniatyö. 
Tulossa: Ajatuksia ja keskuste-
lua Raamatun äärellä ti 31.10. 
klo 18.30 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Pe 20.10. klo 
19 raamattuluokat J & S Joki-
talolla (pienet) ja S & J Mattilal-
la (isot),  klo 19 nuortenilta K & 
A Nikulalla. La 21.10. klo 18 piz-
za-ilta ry:llä. Su 22.10. klo 12 py-
häkoulut Kk: A-M & J Saukolla, 

Kastemekko-
näyttely

22.10.–5.11. kirkossa.

Varhaisnuoret: Pulkkila: to 
19.10. klo 14.30 kerhokodissa. 
Rantsila: Hovin varkka-
rit to 19.10. klo 15 
Hovin koululla.
Kuorot: Pulk-
kila: Käsikel-
lot ma 23.10. 
klo 9.30 srk-ta-
lossa. Pyhän-
tä: Lapsikuoro 
to 19.10. klo 17.30 
srk-talossa. Mies-
kuoro to 19.10. klo 19 
srk-talossa. Rantsila: Veteraani-

kuoro keskiviikkoisin klo 11.
Rauhanyhdistys: Kestilä: Avio-

puolisoiden virkistysilta 
pe 20.10. klo 19 Uta-

järvellä. Seurat 
su 22.10. klo 19 
ry:llä. Arto Töl-
li. Pulkkila: Seu-
rat su 22.10. klo 
13 Koivulehdos-

sa ja klo 14 ry:llä. 
Tero Väisänen. Py-

häntä: Seurat su 22.10. 
klo 16 ry:llä. Rantsila: Seu-

rat su 22.10. klo 13 ry:llä.

Lk: T & H Vanhalalla ja Yp: S & 
V Hintsalalla, klo 15.30 seurat 
Lumilyhdyssä, (viikolla 43 ei ole 
päiväkerhoja).

Lähetyskalenteri 2018 myynnissä 
10 € / kpl. Kyselyt Marketalta, p. 040 8204 301.

Joulun Lapsi -keräys on 
nyt meneillään! 

Pimeinä syksyiltoina on hyvä aika neuloa jotain lämmintä 
Romanian ja Moldovan lapsille tai tehdä / 
hankkia penaaleita, pieniä pehmoja tms. 

Lisätietoa Marjolta, p. 045 6381 973. 
Virastolta voi hakea laatikkoaihioita.

 Tavaroita ja paketteja voi palautella virastolle jo vaikka nyt 
ja mielellään otankin niitä vastaan jo hyvissä ajoin ennen 

viimeistä palautusviikkoa, joka on vko 46!

Siunaa 
ja varjele 
meitä 
-konsertti
sunnuntaina 22.10. klo 19 
Pyhännän kirkossa.

Kerhot ja kuorot 
viettävät 

syyslomaa 
viikolla 43 
(23.–29.10.)

Vapaa pääsy, ohjelma 5€

Tervetuloa!

Annastiina Tahkola 
mezzosopraano

Pertti Tahkola 
urut ja piano

Siunaa 
ja varjele 
meitä

 Kallis on vapauden hinta 
Suomen itsenäisyys sotaorpojen silmin

torstaina 9.11. klo 12 Pulkkilan seurakuntatalossa
Kahvitarjoilu alkaa 30 min. ennen esitystä.

Siikalatvan seurakunta ja Jokilaaksojen Sotaorvot ry

SA-kuva

Kyläjoulu-
  kalenteri 
1.–24.12. 
Yhteisöjä ja yksityisiä 
henkilöitä kutsutaan
jälleen mukaan. 
Päivän voi varata 
kirkkoherra Timolta.

M
arjo Koski-Vähälä
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Kirkkoherranvirasto
Ylipääntie 11 
91980 Lumijoki

Virasto avoinna
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12,
viikolla 43 
ma 23.10. klo 9–14 ja 
pe 27.10. klo 9–12. 
Keskiviikkona virasto 
on suljettu.

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Seurakuntamestari
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

Messu su 22.10. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Markku 
Tölli, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen, 
messutiimi avustaa. 

Raamattuilta torstaina 19.10.klo 18 Pulkkilan seurakunta-talossa. 
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Arkisto

Messu su 22.10. klo 10 Pyhännän kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Messu su 22.10. klo 10 Rantsilan kirkossa. 
Liturgia Merja Jyrkkä, saarnaa Sauli Typpö, kanttorina 
Jaakko Tyni. Herättäjän päivä. Syöpäkerho avustaa messussa 
ja tarjoaa kirkkokahvit, jonka jälkeen herättäjän seurat srk-
talossa.
Messu su 22.10. klo 13 Piippolan kirkossa. 
Toimittaa Martti Arkkila, kanttorina Veijo Kinnunen. 
Jumalanpalvelusryhmä avustaa. Kirkkokahvit kirkossa.

Jumalanpalvelukset

Kastettu: 
Aleksi Viljami Kortet   

Kirkon tiedotuskeskus / H
enna Aaltonen

Lasten kerhot normaalisti, 
paitsi syyslomaviikolla vko 43 
ei ole kerhoja, lisätietoa ker-
hoista Siljalta, p. 044 7750 601.
Perhekerho to 19.10. klo 10 srk-
talossa. Aloitamme pikkukirkol-
la kirkossa. Viikolla 43 ei ole ker-
hoa.
Pikkukirkko to 19.10. klo 10 kir-
kossa. Kaikkien lasten yhteinen 
kirkkohetki, jonne aikuisetkin 
ovat tervetulleita!
Friday club 0.–4.-lk  pe 20.10. klo 
17.30–19. Luvassa monenlaista 
toimintaa, puuhaa, raamattu-
opetus ja nyyttärit. Tervetuloa 
mukaan!
Syysleiri 5.–8.-lk Pattijoen ve-
teraanimajalla 20.–22.10. Lisä-
tietoa ja vapaista leiripaikoista 
voit kysellä Nikolta, p. 040 9620 
891 tai nseppa@gmail.com. Lei-
rimaksu 15 €, sisarus 10 €. 
Kuoroharjoituksia ei ole syys-
lomaviikolla 43, muuten nor-
maalisti keskiviikkoisin klo 
18.30 srk-talossa. Lisätietoa 
Maililta, p. 044 7750 603.
Haluatko isoseksi rippikou-
luun? Ilmoittaudu sähköpos-
tilla isoskoulutukseen markku.
tolli@evl.fi.
Tule hoidetuksi -päivä – Armoa 
itselle ja muille la 28.10. klo 10–
18 Tyrnävän srk-talolla. Luen-
noitsijana kirjailija, teologi An-

Kirkon kuvapankki / Sanna Krook

Viikottaiset kerhot 
Kaverikerho 

keskiviikkoisin klo 10–11.30 kirkossa.
Viisasten kerho 

keskiviikkoisin klo 13–14.30
Saarenkartanon vieressä, rivitalon kerhohuoneella. 

Päiväkerho 3–5-vuotiaille 
torstaisin klo 9.30–11.30 kirkossa.

Ilmoittautumiset diakonissa-Marjalle, p. 040 7430 382.
Kirkkokuoro 

torstaisin klo 18–19.30 kirkossa.

na-Liisa Valtavaara. Päivän hin-
ta 10 € ja se sisältää ruuan ja 
parit kahvit. Ilmoittaudu ruo-
kailun vuoksi 19.10. mennessä 
Marjolle, p. 045 638 1973. Jär-
jestää Limingan rovastikunnan 
diakoniatyö. 
Tulossa: Ajatuksia ja keskuste-
lua Raamatun äärellä ti 31.10. 
klo 18.30 srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Pe 20.10. klo 
19 raamattuluokat J & S Joki-
talolla (pienet) ja S & J Mattilal-
la (isot),  klo 19 nuortenilta K & 
A Nikulalla. La 21.10. klo 18 piz-
za-ilta ry:llä. Su 22.10. klo 12 py-
häkoulut Kk: A-M & J Saukolla, 

Kastemekko-
näyttely

22.10.–5.11. kirkossa.

Varhaisnuoret: Pulkkila: to 
19.10. klo 14.30 kerhokodissa. 
Rantsila: Hovin varkka-
rit to 19.10. klo 15 
Hovin koululla.
Kuorot: Pulk-
kila: Käsikel-
lot ma 23.10. 
klo 9.30 srk-ta-
lossa. Pyhän-
tä: Lapsikuoro 
to 19.10. klo 17.30 
srk-talossa. Mies-
kuoro to 19.10. klo 19 
srk-talossa. Rantsila: Veteraani-

kuoro keskiviikkoisin klo 11.
Rauhanyhdistys: Kestilä: Avio-

puolisoiden virkistysilta 
pe 20.10. klo 19 Uta-

järvellä. Seurat 
su 22.10. klo 19 
ry:llä. Arto Töl-
li. Pulkkila: Seu-
rat su 22.10. klo 
13 Koivulehdos-

sa ja klo 14 ry:llä. 
Tero Väisänen. Py-

häntä: Seurat su 22.10. 
klo 16 ry:llä. Rantsila: Seu-

rat su 22.10. klo 13 ry:llä.

Lk: T & H Vanhalalla ja Yp: S & 
V Hintsalalla, klo 15.30 seurat 
Lumilyhdyssä, (viikolla 43 ei ole 
päiväkerhoja).

Lähetyskalenteri 2018 myynnissä 
10 € / kpl. Kyselyt Marketalta, p. 040 8204 301.

Joulun Lapsi -keräys on 
nyt meneillään! 

Pimeinä syksyiltoina on hyvä aika neuloa jotain lämmintä 
Romanian ja Moldovan lapsille tai tehdä / 
hankkia penaaleita, pieniä pehmoja tms. 

Lisätietoa Marjolta, p. 045 6381 973. 
Virastolta voi hakea laatikkoaihioita.

 Tavaroita ja paketteja voi palautella virastolle jo vaikka nyt 
ja mielellään otankin niitä vastaan jo hyvissä ajoin ennen 

viimeistä palautusviikkoa, joka on vko 46!

Siunaa 
ja varjele 
meitä 
-konsertti
sunnuntaina 22.10. klo 19 
Pyhännän kirkossa.

Kerhot ja kuorot 
viettävät 

syyslomaa 
viikolla 43 
(23.–29.10.)

Kerhot ja kuorot 

Vapaa pääsy, ohjelma 5€

Tervetuloa!

Annastiina Tahkola 
mezzosopraano

Pertti Tahkola 
urut ja piano

Siunaa 
ja varjele 
meitä
ja varjele 
meitä
ja varjele 
-konsertti

Siunaa 
ja varjele 
meitä

 Kallis on vapauden hinta 
Suomen itsenäisyys sotaorpojen silmin

torstaina 9.11. klo 12 Pulkkilan seurakuntatalossa
Kahvitarjoilu alkaa 30 min. ennen esitystä.

Siikalatvan seurakunta ja Jokilaaksojen Sotaorvot ry

SA-kuva

Kyläjoulu-
  kalenteri 
1.–24.12. 
Yhteisöjä ja yksityisiä 
henkilöitä kutsutaan
jälleen mukaan. 
Päivän voi varata 
kirkkoherra Timolta.

Kyläjoulu-
  kalenteri 
Kyläjoulu-
  kalenteri 
Kyläjoulu-

Yhteisöjä ja yksityisiä 

Kyläjoulu-
  kalenteri 
Kyläjoulu-
  kalenteri 
Kyläjoulu-

Yhteisöjä ja yksityisiä 

M
arjo Koski-Vähälä
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Julkaisemme Postia-palstalla lukijoiden mielipiteitä ja tekstejä. Mikäli haluat tekstisi lehteen, muista laittaa mukaan nimesi ja 
yhteystietosi. Tekstejä voidaan poikkeustapauksissa julkaista nimimerkillä, mutta silloinkin toimituksen tiedossa on oltava kirjoittajan 
yhteystiedot. Toimituksella on oikeus tarvittaessa käsitellä kirjoituksia.

Kommentoi!  toimitus@rauhantervehdys.fi

POSTIA & PALAUTETTA | Kirjoita meille!

Rauhan Tervehdys

SUORAAN KYSYTTYNÄ |
Kerro meille, mitä meidän pitäisi kysyä ja keneltä!

Jos lehti ei tule sinulle viimeistään  
torstaina, ilmoita siitä
JakeluPalauTe p. 044 5626 453  
(päivystäjä vastaa pe klo 9-12) tai  
jakelupalaute@rauhantervehdys.fi.

Saako vauvauutisia udella?

Onko sopivaa kysellä kanssaihmisiltä, milloin nä-
mä aikovat saada perheenlisää, Lapsettomien yh-
distys Simpukan toiminnanjohtaja Johanna Repo?

– Varminta on, että ei utele. Ei edes silloin kun mahdol-
linen tuleva äiti tai isä on tuttu. 

– Voi olla, että ihminen haluaa lapsen, mutta ei sitä jos-
takin syystä voi saada. Lapsettomuus on usein kipeä paik-
ka. Monilla siihen liittyy isoja vaikeuksia, menetyksiä tai 
suruja. Siksi on parempi odottaa, että toinen ottaa asian it-
se puheeksi.

– Monia lapsettomia myös loukkaa ilmaus ”lasten hank-
kimisesta”. Lapsiahan ei hankita, niitä saadaan. Tahatto-
masti lapsettomina elävät jos ketkä sen tietävät. 

Millaiset syyt johtavat niin sanottuun elämäntilannelap-
settomuuteen? 

– Yksi merkittävimmistä syistä on sopivan kumppanin 
puuttuminen – se, että ei ole löytänyt ihmistä, jonka kans-
sa haluaisi perheen perustaa. Myös erot lisäävät elämänti-
lannelapsettomuutta.

Kuinka isoa joukkoa lapsettomuus koskettaa? 
– Yksiselitteistä tilastoa ei ole. Lapsettomuus on niin mo-

nitahoinen kysymys, että tarkan luvun saaminen edellyttäi-
si monenlaisten tilastojen yhdistelemistä. Joka vuosi noin 
3000 uutta paria hakeutuu lapsettomuushoitoihin. Luku on 
vain jäävuoren huippu. Euroopassa lapsettomia on 25 mil-
joonaa, Suomessa arviolta satoja tuhansia. 

– Merkittäviä selittäjiä lapsettomuudelle ovat vanhem-
pien iät sekä se, että raskaaksi tuloa halutaan lykätä tuon-
nemmaksi. 

Eikö iän vaikutuksesta hedelmällisyyteen tiedetä tar-
peeksi? 

– Iän vaikutus raskaaksi tulemisen mahdollisuuteen pi-
täisi saada paremmin ihmisten tietoon. Tutkimuksen mu-
kaan lisääntymisiässä olevilla on käsitys, että naisen hedel-
mällisyys alkaa laskea vasta 40-vuotiailla. Todellisuudessa 
niin käy jo kun nainen on 35-vuotias. 

– Lapsen hankintaa lykkääviä on turha syyllistää, sil-
lä elämäntilanteet ovat erilaisia eikä lapsitoiveen tavoitte-
lua koeta mahdolliseksi esimerkiksi taloudellisen epävar-
muuden vuoksi.

miNNa kOlisTaJa
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Tarinat ihmisistä ovat 
seurakuntalehden parasta antia 

Sunnuntai-iltana juhlistet-
tiin 110-vuotiasta Rau-
han Tervehdystä Muhoksen 

Tuomasmessun yhteydessä. Seu-
rakuntasali oli täynnä eri-ikäisiä 
pitäjäläisiä. 

Pastori Tarja Pyyn saarna al-
koi rakkaustestillä. Pappi liikkui 
messuväen parissa ruusun terä-
lehtiä nyppien: rakastaa, ei rakas-
taa... Puhe päättyi rohkaisuun ra-

kastaa toisia ihmisiä ennen kaik-
kea hyvien tekoja avulla. Se, joka 
rakastaa ja välittää, on lähellä Ju-
malan valtakuntaa.

Kirkkokahvilla annettiin pa-
lautetta lehdestä. Muhoslaiset toi-
voivat enemmän tarinoita ihmi-
sistä, heidän selviytymiskeinois-
taan elämän myrskysäissä. 

Uutisetkin kirkosta kiinnos-
tavat, mutta joskus niiden sisäl-

tö aiheuttaa kummastelua: miksi 
kristityt eivät tunnu sopivan sa-
man pöydän äärelle, jos teologi-
asta on erimielisyyttä.

Piispat saivat kannustusta 
ryhtyä nykyistä aktiivisempaan 
vuorovaikutukseen kansalaisten 
kanssa esimerkiksi lehdissä tai 
sosiaalisessa mediassa.

riiTTa hirvONeN
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 ʝ Tuomasmessun 
tekemisessä oli mukana 
monia muhoslaisia.  
Yhteiskuva otettiin 
messun päätteeksi.

Emme kuulleet 
Hellstenin luentoa

 » Lähdimme ystävän kanssa 
Karjasillan kirkossa järjestet-
tyyn Majakkailtaan viime per-
jantaina.

Menimme hy vissä ajoin, 
mutta kirkko oli jo täpötäynnä. 
Saimme istuimet ihan kirkkosa-
lin perältä.

Avauspuheenvuoron pitä-
jän ääni kuului hyvin taaksekin. 
Kun Tommy Hellsten aloitti pu-
heenvuoronsa, joku perällä istu-
jista ilmoitti heti, että ei kuulu. 
Myös minun ystäväni hihkaisi ”Ei 

kuulu!”. 
Joku mainitsi, että eteisessä 

kuuluisi paremmin. Siirryimme 
sinne, mutta ei se auttanut. Hil-
jaisina ja murheellisina lähdimme 
kotiin pian tilaisuuden alettua. 

Olen iäkäs ja kuuloni on hiu-
kan alentunut, mutta ystävälläni 
on normaali kuulo eikä hänkään 
kuullut Hellstenin puhetta. Us-
kon, että huono äänentoisto ei ol-
lut vain meidän kahden kokemus.

On hyvä, kun tilaisuuksiin tu-
lee paljon ihmisiä – mutta jokai-
selle tulijalle pitäisi antaa mah-
dollisuus kuulla.

Oli varmaan ennakoitavissa, 
että Hellsten puhujana vetää vä-
keä. Järjestäjän pitäisi huolehtia 
äänentoistosta nykytekniikalla.

Marjatta Mononen
Oulu

”Uskon, että huono 
äänentoisto ei ollut  
vain meidän  
kahden kokemus.
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